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PRESENTACIÓ 

a) Plantejament i objectius d’aquest treball 

 

El propòsit general d’aquest treball és elaborar una introducció al pensament del filòsof 

australià David Charles Stove (1928-1994). Aquesta introducció podria resumir-se en un títol: 

«Contra la filosofia de la consolació».1 Perquè, en efecte, el denominador comú de tota la 

seva obra, fins i tot de la part més tècnica d’aquesta, és el combat a ultrança de qualsevol 

reflexió que, pretenent-se racional, s’escarrassi a trobar consolació davant la indiferència de 

l’univers pels èxits i tribulacions humanes. Ho fa des de la tradició positivista, de la qual es 

reclama, sense que això el privi de criticar fins el mateix Hume, que és per altra banda un dels 

seus filòsofs preferits. 

 

He dit «combat a ultrança», i aquesta expressió no és de cap manera exagerada. Vegem un 

dels fragments més explícits d’Stove: 

 

«Àdhuc el millor dels entorns humans s’assembla al buit de l’espai molt més del que 

no pensem ¿Quantes persones hi ha que sentin o que puguin sentir cap interès per 

cadascú de nosaltres? Uns quants familiars, uns quants amics i, si un és escriptor, uns 

quants lectors ¿I quants éssers que no siguin persones? Potser tindrem un gos o dos. I 

fins aquí arribem en el millor dels casos ¡I que poca cosa hi ha en el pitjor dels casos, i 

quantes vegades no s’escau el pitjor dels casos!».2  

 

Fa basarda, i d’aquesta basarda en neix el que Stove considera una emoció malsana (en dirà, 

citant Hume, «l’abassegada recerca d’aprovació») i que és l’arrel de les creences religioses; 

les quals, a més, considera irracionals per tal com «no tenen base i tampoc no són coherents 

amb altres creences que sabem que són certes».3 Però, nasquent de la mateixa emoció, «hi ha 

un tipus de creença que és encara més irracional, de fet molt més irracional, que les creences 

religioses normals. Vull dir el que en filosofia s’anomena idealisme».4  

                                                           
1 Com que en els textos d’Stove l’ús de les cometes (simples o dobles) i de les cursives és molt marcat, i hi 
revesteix una gran importància, aplicaré les convencions següents: 
—Les cometes altes (simples o dobles) que apareguin en tot el treball seran només les presents als textos 
originals. Quan hauré d’assenyalar citacions, expressions textuals, etcètera, empraré sempre les cometes baixes. 
—Tant en les tres traduccions com en les citacions, conservaré tant com sigui possible la puntuació i les marques 
tipogràfiques originals. 
2 «El idealismo: una historia de horror victoriana (Primera parte)». Dins STOVE (1993:122). 
3 Ídm. p. 123. 
4 Ibíd. p. 124. 
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Tot el treball de filòsof professional de Stove i, sense solució de continuïtat, les seves 

manifestacions públiques, giren al voltant de l’oposició a l’idealisme i, en darrer terme, a tota 

posició que consideri que hi ha res millor o superior a l’home, tant si es tracta de déus com de 

l’estat, o de l’inconscient, o dels gens, «o del que sigui». 

 

Així és que topà, violentament, amb les posicions preponderants a la universitat del seu 

temps.5 Com no podia passar altrament a qui, en els anys setanta i vuitanta del segle XX, hi 

bescantés no ja els pares de la modernitat, sinó els mateixos fautors de la imminent 

postmodernitat. I que ho fes amb un llenguatge enganyosament planer, en què l’erudició es 

camufla darrera d’imatges inesperades, d’exemples punyents, de frases deliberadament 

insultants. Els seus textos, sovint d’intrincada puntuació,6 traspuen una mena d’impaciència 

per dir-ho tot sense permetre que el lector pugui quedar-hi indiferent. Stove degué ser un 

professor difícil; el seu amic Franklin explica que «si els seus alumnes corrents el trobaven 

poc estimulant, els millors s’hi delectaven. En general, però, els alumnes se sentien menys 

colpits que els col·legues [d’Stove] per l’extremisme d’algunes de les seves opinions. [Per tal 

com] mostrava que el camp del que podia pensar-se raonadament era més ample del que un 

s’hauria imaginat».7 

 

Desencantat de la universitat, va jubilar-se’n abans d’hora. El seu comiat fou un dels escrits 

més escandalosos de la seva carrera, «Adéu a les Lletres» (1986), un dels textos que és 

objecte d’aquest treball. Algú n’ha parlat com d’una mena de suicidi professional, cosa que no 

és ben bé certa, tot i ser veritat que li hauria estat molt difícil continuar a la universitat després 

de publicar-lo. Però el nexe entre aquest suposat suicidi professional i el que de veritat es va 

imposar vuit anys més tard és la tossuda negativa a permetre’s esperances quan no veia que, 

racionalment, hi hagués res per esperar. 

 

Sembla que Stove mateix s’havia qualificat de «pensador absolutament negatiu»8 i creure-ho 

és temptador, per tal com es diria que no deixa res per verd i que ataca amb un acarnissament 

                                                           
5 Dono en l’apèndix Els estudis filosòfics a la Universitat de Sydney (p. 67 a final) les informacions que m’han 
semblat bàsiques per situar-hi la trajectòria d’Stove. Malgrat que em caldrà referir-m’hi algunes vegades, tant per 
la relació directa d’aquests fets amb Stove com perquè no puc donar per suposat cap coneixement sobre la 
història d’una universitat de les antípodes, he intentat que el lector pogués, si ho desitjava, prescindir-ne.  
6 He mostrat textos d’Stove a diversos anglòfons, i fins els que tenen formació filosòfica han coincidit a 
necessitar «sentir-los» per copsar el joc de reiteracions expressives, de subordinades i coordinades separades per 
punts-i-seguit, i d’altres recursos retòrics que hi ha als seus textos. 
7 FRANKLIN (1994). 
8 Citació sense fonts a KIMBALL (1999:xii). 
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especial tot el que ha abanderat les ànsies de progrés i d’alliberament humans de la Il·lustració 

ençà;  sense, naturalment, oferir-hi alternatives: ¿quines alternatives de solució ha d’oferir qui 

sol negar la mateixa existència del problema? Però és que, encara que Stove a penes ho 

expliciti, hi ha un nexe evident entre el seu negar cap possibilitat racional de consol còsmic i 

el refús radical de tots els –ismes que en prometen.  

 

D’altra banda, ja que desconeixem el context d’aquella afirmació d’Stove, no pot descartar-se 

que es tractés d’algun artifici retòric: fa l’efecte que la insistència en un «caràcter negatiu» del 

seu pensament és la mena d’aproximació superficial o interessada a la seva obra típica de 

molts stovians.9 Per exemple, l’espaventable «llista del que Stove atacava» que ofereix 

Franklin,10 Stove no l’hauria feta mai així, posant de costat, com si fossin diferents, coses que 

per a ell anaven juntes o eren el mateix, com ara la Il·lustració i la idea de progrés. 

 

En l’intent de fer parlar Stove per ell mateix, presento la traducció de tres dels seus escrits 

esparsos: «El somni de d’Holbach: la vindicació central de la Il·lustració» [1989a], 

«Antagonismes racials i d’altra mena» [1989b] i «Adéu a les Lletres» [1986]. Els dos primers 

són prou representatius del posicionament d’Stove davant d’algunes idees i fruits de la 

Il·lustració; el darrer recull com va viure els canvis experimentats per la seva universitat entre 

1965 i 1985 i com ell, un scholar clàssic, hi va reaccionar. 

 

Pretenc oferir una traducció, contextualitzada fins on m’ha estat possible, d’aquests textos, i 

això, a banda les limitacions d’extensió d’un TFC, per les raons següents. 

 

Aparentment, les úniques traduccions existents d’Stove són al castellà i espanyoles, 

concretament de dos reculls fonamentals publicats encara en vida seva: Popper and After: 

Four Modern Irrationalists (1982) i The Plato Cult and Other Philosophical Follies 

(1991a).11 Cap d’aquestes dues traduccions no explica res d’Stove. Tanmateix, qualsevol que 

no conegui gens el seu pensament pot fer-se’n una idea molt cabal llegint aquestes obres, la 

primera de les quals, sobretot, recull fins la síntesi que Stove dóna per definitiva del seu 

perllongat treball sobre Hume i la inducció. Malgrat que costen de trobar,12 un TFC dedicat a 

glossar unes traduccions publicades em va semblar molt poc atractiu. 

                                                           
9 Vegeu més endavant, p. 21. 
10 Al pròleg de STOVE (1995b), citat a KIMBALL (1999:xiii). 
11 Respectivament, STOVE (1995a) i (1993). 
12 De El culto a Platón n’hi un sol exemplar entre totes les biblioteques universitàries de Catalunya i de la xarxa 
pública de la província de Barcelona; de Popper y después, tres. L’edició de El culto a Platón és descatalogada, 
fins i tot. 
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D’altra banda, la prosa d’Stove es presta a entusiasmes que, sovint, em semblen casos de 

recuperació interessada per ideologies més o menys extremadament dretanes. Una de les 

coses que intentaré escatir en aquest treball és fins a quin punt es pot considerar conservador, 

dretà o reaccionari el qüestionament, des de l’esforç racional, del «no-cognitivisme» (com 

Garrido13 l’anomena pietosament) en ètica i en filosofia de la ciència.  

 

 

b) Fonts. 

  

Stove no va arribar a servir-se d’Internet. La difusió en vida dels seus treballs correspon 

completament a l’era de la impremta i del correu postal. Fora dels butlletins de les societats 

filosòfiques de què era membre –i fundador en alguns casos–, li va costar sempre de trobar 

editor. L’obra publicada en vida són cinc llibres, una seixantena d’articles i unes dotzenes de 

ressenyes de llibres.14 Pràcticament, existeix sols en anglès; i, com s’ha vist, les dues úniques 

traduccions que he pogut localitzar són precisament al castellà.15 

 

El corpus és dispers en revistes de tres continents o té els drets editorials molt compromesos, 

malgrat la difícil accessibilitat o l’exhauriment de les edicions. Uns quants admiradors 

d’Stove malden per mantenir-li l’obra en circulació, i Internet ha estat el gran mitjà per fer-

ho.16 A l’anomenada pàgina de David Stove17 hi ha enllaços a molts dels textos stovians 

accessibles per Internet, en webs afins o, almenys, estables. Però podrien ser molts altres: la 

crida «David+Stove» al Google torna 238.000 enllaços (desembre de 2007),18 i hom pot 

trobar escrits sencers d’Stove en webs de tots colors (liberals, àcrates, creacionistes, 

marxistes, neocons, feministes; fins i tot, en alguns de purament acadèmics). Com pot veure’s 

a les fonts que cito, a part de les dues traduccions espanyoles ja esmentades, i de l’edició de 

Kimball d’Against The Idols of The Age, m’he hagut de refiar bàsicament d’Internet per 

obtenir la majoria de les informacions i alguns dels textos que he necessitat. Ve a tomb 
                                                           
13 GARRIDO (1995:20). 
14 Vegeu Bibliografia de David Stove, p. 61. 
15 No pot descartar-se que n’hi hagi alguna altra, perquè àdhuc a la bibliografia compilada per Franklin fins a 
l’any 2000, de les dues traduccions d’Stove al castellà sols s’hi esmenta la de The Plato Cult, STOVE (1993). 
16 Per exemple, Darwinian Fairtales, amb l’edició de 1996 cara i introbable, s’estigué almenys cinc anys penjat 
al WWW —amb permís de Jim Franklin, el marmessor editorial d’Stove—, fins que se n’aconseguí una de nova 
el 2006. 
17 THE DAVID STOVE WEBSITE [DSW], en realitat, una secció del web personal de Jim Franklin.  
18 Pel maig de 2007 eren 1.280.000 i pel setembre, 2.120.000; però hi havia altres «stoves». Els actuals, per 
alguna depuració interna del cercador, tracten tots del filòsof objecte d’aquest treball. Amb aquest esclat hi tenen 
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advertir aquí que, ja en vida seva, els assaigs d’Stove s’havien publicat sovint en més d’un 

lloc, prou vegades amb títols diferents no pas sempre corresponents a noves versions. Aquesta 

manera de fer s’ha perpetuat en els reculls apareguts pòstumament. A fi de no desorientar el 

lector, indicaré la data original dels escrits segons la Bibliografia de David Stove, posant-la 

entre claudàtors quan no coincideixi amb la de l’edició consultada. 

  

Quant a la informació sobre la persona de David Stove, surt tota de tres stovians: Franklin, 

Kimball i Campbell. Molt escassa, es redueix pràcticament a la que conté l’escrit necrològic 

de FRANKLIN (1994) més l’ampliació que en fa Kimball a l’edició d’Against the Idols (STOVE 

1999); CAMPBELL (2000) la reitera a la seva manera. Això, i alguna frase esparsa més en relats 

de companys i deixebles, és tot el que n’he trobat. Posat que els stovians no semblen espantar-

se ni dels textos llargs ni de les reiteracions, aquest boira biogràfica crida l’atenció ¿És que 

Stove no parlava mai de la seva persona i, realment, no en saben res més? ¿Hi ha res en els 

quaranta-cinc primers anys de la vida d’Stove que no volia que s’esventés, i els seus hereus li 

ho respecten? ¿De la trajectòria d’Stove a la Universitat de Sydney només se’n pot destacar 

l’enfrontament amb els sectors d’esquerres? Són preguntes que hauran de quedar sense 

resposta, almenys mentre la informació sigui l’actualment accessible. La vida i la filosofia 

d’Stove esperen un estudi de referència que aclareixi aquestes i altres ombres.  

 

                                                                                                                                                                                     
molt a veure les darreres republicacions d’obra d’Stove i, sobretot, la seva difusió des d’importants fòrums 
conservative nordamericans.  
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PRIMERA PART 

SOBRE EL PENSAMENT I  L’OBRA  DE  DAVID STOVE 

 

 

1. Introducció. Una figura controvertida. 

 

David Stove no va ser mai considerat un filòsof de primera línia, malgrat l’originalitat de la 

seva obra i la importància dels seus estudis sobre Hume i la inducció. En vida fou prou 

conegut a la seva universitat i, potser, en els ambients filosòfics d’Austràlia,19 però no fora 

d’allí.  

 

Si bé no es coneixen adscripcions formals d’Stove a cap escola filosòfica ni a cap partit 

polític, ell mateix es reclamava de la tradició positivista,20 mentre que admiradors i detractors 

coincideixen a considerar-lo –bé que amb intencions diferents– un pensador conservative.21  

 

La tradició positivista i, més concretament, l’anomenada analytic philosophy, fou certament la 

de la seva formació, tot i que va arribar-li a través del filtre particularíssim de John 

Anderson,22 contemporani i influït per pensadors com Moore i Russell. 

 

El concepte, bàsicament britànic, d’analytic philosophy designa la multiplicitat d’escoles que, 

reprenent la vella tradició empirista britànica, reaccionaren al domini de l’idealisme i del 

hegelianisme del segle XIX [Absolute Idealism] des del positivisme, l’anàlisi lògica de les 

proposicions i, sovint, des de posicionaments antimetafísics. D’alguna manera, l’analytic 

philosophy perdura fins als nostres dies, si bé en especialitzacions com ara la filosofia del 

llenguatge o la teoria de la ment. Però en general, l’analytic philosophy amb què pot 

relacionar-se el pensament d’Stove comprendria la de l’època entre la florida de Moore i 

Russell, Carnap… fins al segon Wittgenstein; o bé, mira’t d’altra manera, al deixant d’un 

filòsof que admirava, D.C. Williams.23 Suposant que hagués estat un seguidor homologable 

                                                           
19 Tanmateix, no surt a l’AUSTRALIAN DICTIONARY OF BIOGRAPHY. 
20 Potser enlloc tan explícitament com a «Credo neopositivista», dins STOVE (1993: 227-255). 
21 En anglès, conservative (com progressive i liberal) abasten més camps que no l’arrenglerament polític, i sols 
en alguns casos corresponen a les paraules aparentment idèntiques de les nostres llengües. Políticament, 
conservative vol dir «sense fe en la possibilitat d’una revolució social»  i/o «en contra del marxisme-leninisme»; 
molt sovint, també «participant d’algun tipus de creença trascendent». Vg. BRITANNICAONLINE, s.v. 
conservatism. Per tot això, deixaré sense traduir aquestes tres paraules angleses, emprant-les en cursiva.  
22 John Anderson, 1893-1962, mestre i en molts aspectes precedent immediat d’Stove; vg. Apèndix,  p. 67. 
23 Donald Cary Williams (1899-1983). Personatge de biografia molt desconeguda (sembla que tot el que se’n sap 
procedeix d’una necrologia signada per Firth, Nozick i Quine). Nascut a Califòrnia, ensenyà a Harvard durant 
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de l’analytic philosophy, Stove ja n’hauria tingut prou amb el famós aforisme «del que no es 

pot parlar, més val callar»; no volgué saber res del solipsisme a què es veieren abocats en un 

moment donat Russell i Wittgenstein (de fet, sostingué la impossibilitat racional del 

solipsisme),24 ni de la modificació posterior de llur pensament per esquivar-lo.  

 

Per això ens serà d’utilitat retenir que l’expressió analytic philosophy ha estat tant com dir 

non-continental philosophy,25 i que, concretament avui dia, anomena la que no té res a veure o 

s’oposa frontalment als filòsofs estructuralistes, postestructuralistes i postmetafísics 

(Althusser, Derrida, Lacan, Foucault, Deleuze… o Heidegger i epígons).  

 

Stove, amb el seu condeixeble i col·lega Armstrong i llur mestre Anderson, són, doncs, 

exponents de la singular mutació australiana del mateix antidealisme que animava Moore i 

Russell; les fonts australianes l’anomenen a vegades «tradició andersoniana» i, més 

abusivament, «andersonisme». Però ni Anderson ni els seus deixebles no constiuïren mai cap 

escola definida de pensament, fora del detall, important per al que vull explicar aquí, que la 

«tradició andersoniana» es caracteritzà per un molt precoç distanciament crític del marxisme, 

ja d’entrada intel·lectual i tot seguit polític.26 I això l’associava amb els conservative.  

 

Perquè, en efecte, a la Universitat de Sydney, ja des dels anys trenta del segle XX, 

conservative era l’apel·latiu que pertocava a tothom que s’oposés a seguir les consignes del 

moviment comunista; encara que el destinatari fos algú com Anderson, reconegudament 

liberal en política (fins i tot després d’abandonar la militància comunista) i francament 

subversiu en quasi qualsevol altre aspecte. Stove, que s’allunyà ja de molt jove dels marxistes, 

es trobà arrenglerat per sempre amb els conservative. Tanmateix, no seria del tot exacte 

anomenar Stove anti-marxista: no creia que Marx hagués estat un filòsof –si de cas, un 

sociòleg no gaire bo– ni que el marxisme pogués ser un objecte seriós de treball intel·lectual. 

Les seves al·lusions al continu marxisme-leninisme-comunisme blasmen sobretot els règims 

dictatorials de la URSS i de la Xina Popular i, a un altre nivell, el zel dels seus seguidors per 

assolir parcel·les de poder als estats democràtics. 

                                                                                                                                                                                     
molts anys. Juntament amb treballs sobre la inducció i altres temes de la tradició positivista, va dedicar-se a la 
construcció d’una ontologia analítica, essent la seva principal aportació l’intent de resoldre el problema dels 
universals mitjançant els «trops» [tropes]. Keith Campbell, company d’Stove a T&M i successor d’Armstrong a 
la Càtedra Challis de Filosofia de Sydney, li prologà alguna de les edicions de WILLIAMS (1953). Font: HIST-
ANALYTIC. 
24 STOVE (1993:107ss). 
25 BRITANNICAONLINE s.v. analytic philosophy. 
26 Vegeu Apèndix, p. 67-70. 
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Crec que la filiació conservative que acompanyà sempre Stove deu molt menys al 

distanciament –indiferent o irat, tant és– del «marxisme»27 que a les actituds crítiques amb la 

Modernitat (singularment, amb l’optimisme il·lustrat) i absolutament intransigents amb la 

incipient Postmodernitat. En aquest sentit, és ben significatiu que l’objecte privilegiat de les 

seves crítiques fos un pensador tan poc revolucionari com Sir Karl Popper, per tal com el 

considerava el pare del relativisme epistèmic –i moral– contemporani.  

 

Perquè, en efecte, la crítica al relativisme epistèmic ha tingut en el darrer quart de segle XX –i 

potser encara té–, una clara consideració negativa. Quan, per exemple, ve d’algú com Keith 

Windschuttle28 (en el seu cas, a la «història postmoderna»), té resposta fàcil: «¡aquest és un 

conservative!». Que ho és, i dels grossos; com correspon a un convers. Però SOKAL i 

BRICMOND, que no són pas conservative, o almenys no s’hi consideren, en foren acusats per 

llur cèlebre Impostures intel·lectuals [1997].29 Tanmateix, l’argumentari en contra del 

relativisme epistèmic i de l’irracionalisme en ciència el manllevaren del Popper and After de 

Stove, ben igual que Windschuttle.30  

 

Tornant, doncs, al treball crític d’Stove, més que si l’obra de Popper conté realment el germen 

de tot el relativisme intel·lectual de la segona meitat del segle XX –com creu Stove–, o si 

realment els Lakatos, Kuhn, Feyerabend, Derrida, Foucault, etcètera són, directament, 

«irracionalistes» –com també creu Stove–, o si els excessos cientifistes del conductisme, de 

certa historiografia marxista, de l’antropologia clàssica, del genetisme… abonen el 

relativisme –com dóna a entendre Stove–, la qüestió és que un no pot posar-se al marge del 

pensament dominant sense que l’assenyalin amb el dit. Això, que deu ser tan vell com la 

filosofia, adquireix en el segle XX una qualificació ètico-política, la de retrògrad, que em 

sembla una herència directa de l’arrogància cientifista que el relativisme diu voler defugir. No 

és estrany, doncs, que Stove fos malvist ni que, fins en el cas que no li hagués abellit, se’l 

                                                           
27 Signifiqui això el que signifiqui: no és pas el mateix, posem, la Revolució Cultural de Mao que les 
especulacions d’Althusser o que la praxi en els anys setanta del Sindicat de la Construcció de Sydney. 
28 Keth Widnschuttle (1942-), publicista australià. Militant molts anys a la Nova Esquerra, se’n desmarcà a partir 
de c. 1984 i és tingut per un conservative notori. No és ben bé un stovià, però a l’obra d’expressiu títol The 
Killing of History: How Literary Critics and Social Theorists are Murdering Our Past (1994) manlleva d’Stove 
l’argumentació contra l’irracionalisme en ciència. La seva crítica d’una historiografia ideologitzada i poc fidel 
als documents topa tanmateix amb objeccions metodològiques greus, fins dels seus correligionaris. Fonts: 
KIMBALL (1999:vii-viii); THESYDNEYLINE; FOSTER (2003). 
29 Moltes de les acusacions que reberen semblen variacions sobre la paraula blasfèmia, per exemple per 
qüestionar afirmacions com ara la de Bruno Latour, que «Ramsès II no podia haver mort de tuberculosi perquè el 
bacil de Koch no es descobrí fins a 1882 dC». Vegi’s, per exemple, ASÚA (1998). 
30 Llur judici, però,  és més indulgent que el d’Stove: retreuen a Popper haver-se allerat massa, però no el posen 
a la llista d’«impostors». Més aviat insinuen que Popper, quan exagera el falsacionisme fins a fer-ne (potser 
sense voler) una porta a l’irracionalisme, pensava més en ciències com el marxisme o la psicoanàlisi del seu 
temps que no en la física o la biologia. 
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considerés un personatge conservative. Tampoc que dediqués una part de la seva obra a 

criticar l’optimisme de la Il·lustració, tant en el que fa a la perfectibilitat humana com a la 

possibilitat d’una Ciència suposadament capaç d’explicar-ho racionalment tot sobre la 

naturalesa humana. 

 

Stove sostingué sempre amb vehemència les seves posicions i, sobretot en els seus darrers 

anys, va escriure contra alguns dels llocs comuns del progressisme contemporani (com el 

feminisme, l’antirracisme o el neodarwinisme). Alguns d’aquests textos, com a mínim 

excessius si no insostenibles,31 esventats per publicacions i fòrums d’arreu del món 

anglosaxó, li han proporcionat pòstumament una mala fama mundial. Tal fama, s’ha de dir, no 

és gaire pitjor que la que l’acompanyà en vida a la Universitat de Sydney; amb la diferència 

que, allí, hom li coneixia el pensament i la trajectòria, i se sabia perfectament tot el treball 

filosòfic que hi havia darrera dels seus estirabots.32 

 

A més que, com insinua ell mateix al paràgraf que he reproduït a la pàgina 3, Stove escriu per 

a «uns quants lectors», els seus. No trobà mai facilitats per publicar (per exemple, aprofitava 

fins les ressenyes de llibres per manifestar-se) i potser se sentia marginal o marginat. Però 

m’atreviria a assegurar que escrivia per a un cercle relativament conegut de lectors que 

«tenien algun interès per la seva persona», els quals, com els seus millors alumnes, li seguien 

el fil d’un escrit a l’altre i s’escandalitzaven molt menys que l’altra gent de «l’extremisme 

d’algunes opinions». 

 

És justament per aquest trellat intel·lectual, i malgrat la, diguem-ne, bona disposició d’Stove, 

que el seu pensament no és res que els conservative puguin apropiar-se amb facilitat. Se’ls fan 

molt costa amunt, entre altres coses, la defensa aferrissada del raonament lògico-científic 

(d’on també l’acceptació de l’evolució, l’oposició a qualsevol determinisme genètic o 

ambiental, l’assumpció en positiu de les limitacions de la ciència i de la lògica…) i la negativa 

radical de qualsevol mena de realitat trascendent. 

 

És clar que, ometent la part que no interessa, sigui de l’obra o d’un text concret d’Stove, els 

conservative més reaccionaris poden passar estones agradables llegint-ne algun indigerible 
                                                           
31 L’exemple més exagerat i conegut és STOVE (1990): «The Intellectual Capacity of Women»; els escrits 
antidarwinistes reben també objeccions serioses tant de biòlegs com de filòsofs. «Racial Anthagonisms», un dels 
escrits objecte d’aquest treball, representa en part aquest aspecte de la seva obra.  
32 Per exemple, si el 1985 Stove podia reconèixer l’existència i l’activitat professional de «competents i 
abrivades dones filòsofes» (STOVE 1985), resulta encara més clar que a A Farewell to Arts (1986) no bescanta 
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escrit antifeminista o les discutibles flamarades antidarwinistes; o utilitzar-ne algun dels molts 

paràgrafs políticament incorrectes per decorar amb citacions d’un filòsof publicacions 

demagògiques i fins de mal gust.33 I no és clar que Stove no s’ho mereixi fins a cert punt.  

 

C.R. Shalizi,34 un admirador liberal d’Stove, a «Cleaning the Stove»,35 dóna la que, en 

general, podria ser una bona síntesi del personatge: diu que parla «amb raó i dretura de molts 

temes filosòfics»; justament, dels relacionats amb la filosofia de la consolació.36 Sobre altres 

temes més relacionats amb les àrees de coneixement en què treballa, troba «solament 

entretingudes i refrescants les seves defenses de posicions passades de moda, malgrat que no 

acabi de jugar net amb els seus oponents, com ara Popper» i critica alguns aspectes tècnics 

dels treballs d’Stove sobre la probabilitat i la inducció, bo i afegint que això, tanmateix, «[el] 

molesta una mica, sols una mica». Hi ha després, continua Shalizi, 

 

«els temes pels quals m’agradaria tirar pel cap d’Stove el seu mateix menyspreu, per 

ser tan estúpid, tan aferrat per una “invencible ignorància”. Per anomenar-ne dos, el 

darwinisme i el feminisme. En el primer es posava, malauradament, al nivell dels 

propagadors de ximpleries creacionistes, malgrat que molts d’ells tenen l’excusa de ser  

massa estúpids per copsar els fets elementals de la vida, cosa que no era el cas 

d’Stove».37  

 

Sobre les dones, diu que les manifestacions d’Stove «són, manllevant la frase a Hume, “tan 

absurdes que escapen a la força de qualsevol argument”» i recomana comparar «The 

Intellectual Capacity of Women» amb la rèplica que li féu TEICHMAN (2001),38 «The 

Intellectual Capacity of David Stove». I conclou:  

 

«Simplement, el fet és que Stove era, políticament, un reaccionari furibund, o sigui, 

que tenia un increbantable compromís amb el que imaginava que era la societat del 

                                                                                                                                                                                     
pas les dones ni llur capacitat intel·lectual, sinó tan sols certes pràctiques feministes o, si es vol, el feminisme. 
Això no justifica «The Intellectual Capacity of Women», evidentment, però el posa en un context. 
33 Faci’s una ullada, per exemple, als fòrums de The New Criterion o The Commentary. 
34 Cosma Rohilla Shalizi (Boston, 1974 -). Tecnòleg  de llenguatges informàtics, catedràtic, amb interessos 
professionals en lògica i teoria del coneixement. Pàgina web personal, http://www.cscs.umich.edu/~crshalizi/ 
(Consulta 16-09-07). 
35 SHALIZI (2003). Noti’s el joc de paraules del títol. 
36Posa d’exemples la «Història victoriana d’horror» i el «Credo neopositivista», ambdós a STOVE (1991a). 
37 Posa d’exemple «So You Think You Are a Darwinian?»; i per cert que troba insuficient la rèplica de 
BLACKBURN (1996).  
38 Jenny Teichman (Melbourne, 1930-). Filòsofa australo-britànica que s’ha dedicat principalment a l’Ètica. Es 
defineix com una “fenomenologista que ha tret molt de la tradició hermenèutica però que troba en l’idealisme 
moltes coses valuoses i útils”. Font: TEICHMAN (2001).  
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temps del seu avi. […] Per això és fàcil de veure per què […] de tant en tant, prenia la 

bilis que acumulava, la tintava de filosofia i l’expenia embotellada com a assaig. Els 

reaccionaris són sovint molt hostils a Darwin perquè creuen que, si l’evolució fos 

certa, aleshores viuríem en un món sense Déu, en un univers sense finalitat que no es 

fa càrrec dels valors de ningú [...] Però, en tot cas, Stove creia que vivia en un món 

així, i per tant el seu antidarwinisme és per força una pura ximpleria, un pensament 

malaurat i preocupant. 

D’ençà que morí, Stove ha estat recuperat pel nombrosos guerrers de la cultura del 

l’entorn de The Commentary i The New Criterion –certament reaccionaris, però també, 

suposadament, defensors de la Gran Tradició filosòfica que Stove menyspreava tant. 

[...] 

Tanmateix jo recomano de tot cor llegir Stove, especialment “The Plato Cult”, per 

l’estil meravellós, les lliçons exemplars de retòrica i els atacs a la incompetència». 

 

 

2. Notícia biogràfica 

  

David Stove nasqué el 15 de setembre de 1927 a Moree (New South Wales, Austràlia; en 

endavant, NSW). Més tard va viure a Newcastle (NSW) i després, durant la segona meitat 

dels anys de 1940, va estudiar filosofia a la Universitat de Sydney on, com molts filòsofs 

australians de la seva generació, fou deixeble de John Anderson.  

 

Al començament dels estudis universitaris, Stove formava part de la considerable penya 

político-bohèmia de la Universitat de Sydney.39 Flirtejà amb el marxisme en aquesta etapa, 

però se’n va distanciar de seguida que descobrí «què era l’autèntic treball intel·lectual», cosa 

que en algun text40 he trobat situada cap als seus vint anys –c. 1947– i que probablement 

coincideix amb l’inici dels seus estudis filosòfics amb Anderson. Des d’aleshores, Stove va 

quedar arrenglerat amb els conservative. 

  

El 1952 aconseguí una feina de professor a la Universitat de NSW (Sydney), però sembla que 

hi estigué poc temps. El 1960 esdevenia professor de la Universitat de Sydney, d’on finalment 

fou catedràtic. A principis dels setanta, el seu departament es va fer famós per les batalles 

internes entre marxistes i conservative, que fins i tot foren ressenyades per la premsa general; 
                                                           
39 Alguns membres de la qual esdevingueren part del «Sydney Push», un grup anarquitzant influït per Pareto i 
Michels, escissió de la Societat del Lliure Pensament fundada i animada per Anderson. 
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incapaç de reconduir-les, el 1973 la Universitat va decidir partir aquest departament en dos, 

que en formaren l’Escola de Filosofia.  

 

En algun moment d’aquests anys, Stove va traslladar-se a viure del centre de la ciutat de 

Sydney a Mulgoa, en un extrem del Sydney Basin a tocar del parc natural de Blue Mountain, 

on es consagrava a la jardineria i a la repoblació de les garrigues de l’indret. Admirava molt 

els qui havien preservat trossos intactes de la marina de NSW: els conservacionistes eren dels 

pocs entusiastes moderns per qui Stove tenia alguna simpatia. Els altres grans amors de la 

seva vida eren la família (la dona, un fill i una filla), Haendel, els llibres antics i el críquet.  

 

Malgrat la partició en dos del Departament de Filosofia i les seves pròpies paraules sobre 

l’oasi filosòfic del seu, Stove va continuar denunciant el que considerava abusos dels 

marxistes i de les feministes a la universitat, els dirigents de la qual arribaren a amenaçar-lo 

d’obrir-li expedient disciplinari si publicava res sobre certes contractacions irregulars. 

Fastiguejat de la universitat, publicà tanmateix «Adéu a les Lletres» (1986) i se’n retirà 

prematurament el 1987.  

 

Fumador, va fer un càncer d’esòfag a començaments dels noranta. Cap a 1992 va morir la 

seva dona. Stove va penjar-se el 2 de juny de 1994, a l’edat de 66 anys; es diu que havia 

preguntat a molts dels seus companys més propers quina era la millor manera de matar-se, i 

que hom li’n va fer nombrosos suggeriments. 

 

 

3. Obra filosòfica 

 

Amb el que porto dit fins ara, voldria haver estat capaç de transmetre la idea que Stove no fou 

un agitador, ni un home públic, ni amb prou feines un polemista, sinó sobretot un scholar 

dedicat a la filosofia de tradició analítica, a la vindicació del realisme, del pensament 

científico-racional i del materialisme. Malgrat que la biografia que li fan els stovians accentua 

el caràcter privat, familiar, dels «amors de la seva vida», em sembla innegable que la seva 

gran passió fou l’exercici professional de la filosofia. Això sí, potser més com a investigació 

que com a docència,41 o, si es prefereix, més com a mística que com a apostolat –si, com crec, 

                                                                                                                                                                                     
40 Ex. STOVE [1986]. 
41 Dels stovians de primera línia almenys, no n’hi ha cap que digui haver estat alumne seu. A.D. Irvine [Estevan 
(Canadà), 1958], qui es graduà pel Departament de T&M de la Universitat de Sydney el 1986 i que és 
especialista en Bertrand Russell, degué ser-ho; però l’única relació que li he trobat amb els stovians és que 
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paraules com passió i mística poden aplicar-se a Stove, malgrat la imatge que transmetia d’ell 

mateix–. 

 

Així, al costat del treball estrictament filosòfic al voltant de Hume i de l’anomenat «problema 

de la inducció», i dels assaigs en què es proposa despullar filòsofs de celebrada actualitat 

(Popper, Lakatos, Kuhn, Feyerabend, Goodman o Nozick) o de reverenciada autoritat (com 

Kant, Hegel, fins i tot Russell), Stove va produir una sèrie de textos, relativament petita, sense 

altre lligam que una vaga connexió amb alguns aspectes del seu treball filosòfic, però que 

mantenen una correlació directa amb la mena d’adversaris que entorpien o impossibilitaven 

aquesta mena de treball a la universitat. L’existència d’aquests escrits –arravatats i polèmics–, 

així com de paràgrafs o digressions de to semblant en textos de molt més trellat, mostren el 

combat permanent (¿l’obsessió?) d’Stove per la seva feina, qüestionada pels vents dominants 

en la filosofia del tercer quart del segle XX i, específicament a la Universitat de Sydney, per 

«marxistes, feministes, semiòtics i tot això», per dir-ho amb els seus propis mots. Un combat 

en què resultà vençut. És aquesta derrota llargament pressentida la que explica la «bilis 

vitriòlica», la  «filosofia negativa» i fins les posicions reaccionàries que atribueixen a Stove 

tant els admiradors com els detractors. O almenys, em sembla que aquesta interpretació és 

més congruent amb els (comptats) passatges en què Stove mostra alguna cosa de si mateix 

que no amb el «compromís increbantable amb l’Austràlia de 1900» amb què el despatxa 

SHALIZI (2003).42  

 

En suma, tot i que, en realitat, els treballs de Stove obeeixen als mateixos impulsos anímics, 

intel·lectuals i ideològics i, en conseqüència, estan més o menys relacionats, és possible 

classificar el conjunt d’aquesta obra en tres grans blocs: (a) un primer grup de textos, que 

podríem anomenar «tècnics», d’investigació al voltant de l’escepticisme inductiu de Hume i, 

colateralment, sobre la probabilitat; (b) un segon grup d’escrits dedicats a la crítica del que 

considerava l’irracionalisme contemporani, que anomenaré «crítics»; (c) un tercer grup 

d’articles esparsos, molts d’ells «polèmics», de caràcter més o menys puntual i directament 

vinculats a esdeveniments de l’entorn immediat –universitari, intel·lectual, polític, esportiu, 

etcètera– de l’autor. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Kimball li prologa l’edició del recull STOVE (2003): On Enlightenment. Font: ANDREW D.  IRVINE,  PROFESSOR 
OF PHILOSOPHY  http://www.philosophy.ubc.ca/faculty/irvine/ (Consulta 22-10-07). 
42¿No diu al «Somni de d’Holbach» que tornar a les condicions de vida de 1900 ens reportaria molt més 
sofriment que no el que ens ha pervingut dels canvis respecte d’aquella situació? (STOVE 1999: 88-91). 
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a) Escrits tècnics 

 

Una mirada a la biblografia completa d’Stove mostra que la major part de les seves 

publicacions són dedicades a Hume, la inducció i la probabilitat. L’obra bàsica d’aquest 

treball és Probability and Hume’s Inductive Scepticism (1973), a la qual seguiren nombrosos 

articles que en refinaven alguns aspectes; aquí hi hauria també el ja esmentat capítol IV de 

Popper and After (1982), que Stove mateix donava per una bona síntesi del seu estudi sobre 

Hume i la inducció. The Rationality of Induction (1986), de títol prou expressiu, acaba de 

polir i de completar aquest cicle, i no em sembla casual que coincideixi amb la retirada 

d’Stove de la docència.  

 

Tot i que sembla que Stove tenia coneixements científics, les seves tesis sobre la probabilitat 

han fet arrufar el nas a alguns dels seus lectors amb formació matemàtica;43 l’opinió de 

SHALIZI (2003), segons la qual Stove accepta, uniformement i sense semblar adonar-se’n, que 

les mostres són independents i distribuïdes idènticament, cosa que és una «versió molt forta 

del supòsit de la “uniformitat de la natura” que diu intentar qüestionar», podria ser una bona 

síntesi d’aquesta crítica, que pot igualment trobar-se en l’excel·lent rèplica de TEICHMAN i 

també en les respostes més científiques als excessos antidarwinistes de Stove. 

 

En la literatura sobre el tema, en canvi, no he trobat cap text que aconseguís refutar la tesi 

d’Stove sobre l’escepticisme inductiu de Hume, una tesi a la qual arriba mitjançant l’anàlisi 

lògica de les proposicions. El resum que en fa el mateix Stove és:44  

 

«l’escepticisme de Hume sobre allò que no ha estat observat [es fonamenta] en la tesi 

que sols les proposicions sobre el que ha estat observat poden ser una raó per a creure 

res sobre el que no ha estat observat, més la tesi sobreafegida que ni tan sols aquestes 

proposicions constitueixen una raó».  

 

Dit altrament,  

 

«admetre que els arguments que van del que ha estat observat al que no ha estat 

observat no són els millors no comporta res de mortal per a la filosofia de la ciència 

                                                           
43 No deu ser casual que Franklin, potser el principal stovià, que és matemàtic, eviti parlar-ne. 
44 STOVE (1995a:144) 
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empirista. Fora que tal assumpció es combini, com passa en Hume, amb el supòsit 

fatal que només els millors arguments funcionen».45  

 

Stove dirà que aquest fou un pecat de joventut de Hume, que no va reincidir-hi mai més i que, 

fins i tot, se’n va desdir explícitament.46 I en qualsevol cas, sostindrà que la influència de 

Hume en la filosofia de la ciència fou molt feble en els segles XVIII i XIX, mentre que 

«s’alzina, colossal, en les dues tendències més importants del segle XX, el positivisme i 

l’irracionalisme». Evidentment, l’«escepticisme sobre el no observat» fou recuperat per causa 

de la «caiguda de l’imperi newtonià en la física», una pèrdua de certeses que no podia tornar-

se a produir.47 Des del rengle posivista, Stove invoca Keynes i, sobretot, Carnap; més 

esporàdicament —i sense estar-se, arribat el cas, de sotmetre’ls a crítica— Russell, 

Wittgenstein i molts contemporanis seus de la tradició analítica,48 els treballs dels quals 

segueix des de les publicacions filosòfiques. A un altre nivell, reprèn les idees de D.C 

Williams segons les quals «la justificació de la inducció se sustenta en el fet que la majoria de 

les mostres d’una població tenen una composició equivalent a la de la mateixa població».49 El 

bàndol que anomena irracionalista, el que s’aferra a aquell error o finta de Hume (i més 

remotament, al dualisme de Descartes), el personifica en Popper i els seus seguidors més 

famosos, i en els teistes com ara Muggeridge.50  

 

 

b) Escrits crítics.  

 

Aquesta és la part més celebrada de l’obra d’Stove, potser perquè, sense ser tan tècnica com 

l’anterior, es mostra molt més clarament iconoclasta. Tot i que en quedaren força escrits 

esparsos, ell mateix la recollí bàsicament, a Popper and After (1982) i a The Plato Cult 

(1991). Aquests dos reculls apleguen bona part de les aportacions d’Stove sobre alguns temes 

a què es dedicà sempre:  

 

                                                           
45 Ídem, 141.  
46 Ibídem, 168-169. Retreu les converses de Hume en el seu llit de mort amb un deixeble, que les publicà. 
47 Ibídem, 92-94. 
48 La majoria apareixen a la llista de HIST-ANALYTIC. 
49 Williams, D. C. (1947): The Ground of Induction, citat per IRVINE (1987). 
50 Malcolm Muggeridge (1903-1990), periodista anglès. Social-comunista fins que va ser testimoni directe de la 
gran fam d’Ucraïna de 1932-33. A partir dels anys de 1960 es tornà progressivament cristià, i esdevingué un 
apologeta del cristianisme fins a la fi dels seus dies. Es convertí al catolicisme el 1983. Font: MALCOLM 
MUGGERIDGE. Stove el fa el seu interlocutor —probablement involuntari— a «Credo neopositivista». 
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D’una banda, el seguiment de l’obra de Karl Popper51 i de la dels que, amb els anys, en 

considerà la progènie irracionalista, com Kuhn, Lakatos i Feyerabend. 

 

D’altra, la raó de ser de l’ensenyament, de la universitat i dels mateixos filòsofs. Des d’un 

primer article el 1958 («¿Se’ls paga massa, als professors?»52 fins a la pregunta directa 

«¿Filòsofs, per a què?» (1985)53 i fins a l’impressionant «What is wrong with our thoughts?: a 

neo-positivist credo» (1987);54 fins i tot «Adéu a les Lletres» (1986), un altre dels escrits que 

tradueixo, correspon a aquesta mena de preocupacions, tot i que podria anar al bloc següent 

pel seu to. La llarga sèrie55 dedicada a Velikovsky i a la «màfia científica» s’encavalla entre la 

denúncia de l’ortodòxia científico-acadèmica en les societats avançades i la crítica del seus 

fonaments, en darrer terme de l’optimisme il·lustrat sobre el coneixement.56 

 

L’oposició al que considerava un continu religió-idealisme, quasi omnipresent en la seva 

obra, comprèn des de la crítica de Berkeley i de l’idealisme britànic victorià d’arrel hegeliana, 

fins a escrits esparsos que qüestionen l’optimisme i la sobrevaloració de la religió il·lustrats, 

com ara «D’Holbach’s Dream: The central claim of Enlightenment» [1989a].57  

 

De tot això en parlo a la resta d’aquest treball, de manera que aquí puc limitar-me a destacar 

sols un aspecte referent al peculiar estil filosòfic d’Stove: 

 

Algunes de les fórmules més reeixides del discurs de d’Stove (com ara la neutralització dels 

mots d’èxit,58 o el calvinisme cognitiu59 no són originalment seves; no se n’amaga, però els 

seus inventors no podien ni sospitar l’aplicació i el desenvolupament que en faria . Altres, 

                                                           
51 Ja des d’ abans de 1960 publica articles que, almenys pel títol —no són pas a l’abast— ja devien ser crítics 
amb aquesta gran figura de la filosofia del segle XX. 
52 «Are Professors Overpaid?», dins The Observer (Sydney), 18-04-1958. 
53 STOVE (1985). 
54 STOVE [1987a]. 
55 1964-1983, vg. Bibliografia de David Stove, p. 59. 
56 STOVE [1967] n’és un bon exemple. 
57 Amb el títol «A Promise Kept by Accident», juntament amb altres de temàtica semblant, constitueixen el 
recull STOVE (2003).  
58 Idea que pren del filòsof d’Oxford Gilbert Ryle qui, «inspirant-se en Aristòtil, assenyalà que hi ha paraules 
com “coneixement”, “descobriment”, “demostració”, el sentit de les quals comporta la idea d’assoliment o de 
realització positiva» (STOVE 1995:30). Stove dirà que amb artificis com l’ús de cometes i cursives s’aconsegueix 
afeblir aquests mots fins a neutralitzar-ne el caràcter positiu. 
59 Generalització de l’expressió que el pioner de la genètica William Bateson s’agradava de repetir, i que recollí 
d’un soldat escocès de la I Guerra Mundial, qui li digué després de sentir-li una conferència que «la genètica és 
calvinisme científic», els gens fent el paper que la teologia calvinista atribueix als dimonis (STOVE 1999:257). 
En mans d’Stove «calvinisme» esdevé una mena de prefix —que s’avantposa a paraules com cognitiu, 
intel·lectual, filosòfic i semblants— per indicar la creença que les persones som titelles d’algun poder ocult, 
impotents si Déu o algun altre agent extraordinari no ens auxilia, i que per tant el que pensem, descobrim o fem 
per nosaltres mateixos serà erroni o dolent simplement perquè som nosaltres els que ho fem. 
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sovint extensions de les anteriors, com el sabotatge de les expressions lògiques,60 l’efecte 

Ismael61 o la perla dels aguments62 [«the Joy Argument»] són ben seves. Aquests artefactes 

conceptuals i altres de semblants donen la vivesa i l’agilitat dels seus millors textos: li 

permeten agrupar i manejar literàriament la gran quantitat de citacions en què fonamenta les 

seves anàlisis, sense haver-les de transcriure en proposicions de la lògica analítica. Un cop el 

lector ha vist, posem, què és l’efecte Ismael, el reconeixerà sempre més cada vegada que, en 

qualsevol situació, noti que li diuen: d’això no se’n sap res, però jo t’ho explico; o bé: les 

persones estem incomunicades, però escolta’m…  

 

No he trobat cap crític d’Stove que negui que aquestes expressions descriuen o etiqueten 

errors de lògica o de llenguatge als quals tothom està exposat, i més els qui treballen amb 

paraules i conceptes.63 Però, com deia, es troben només en els seus millors textos. En va 

cercaríem cap d’aquestes troballes en molts escrits del bloc següent. 

 

 

c) Escrits polèmics 

 

Stove va escriure de força temes, fins i tot de críquet i de jardineria. Però aquest bloc 

comprèn, sobretot, una sèrie de textos de difícil digestió, com el cèlebre «The Intellectual 

Capacity of Women». Alguns es troben aplegats en els reculls pòstums Criquet vs. 

Republicanism64 i Darwinian Fairtales.65 Si fos possible contextualitzar aquests escrits en 

l’exacte moment polític, acadèmic i fins personal en què Stove els va produir,66 probablement 

es podria relativitzar, almenys en part, la cruesa de l’efecte que causen en el lector actual 

(sobretot si no és australià); pero no s’aconseguiria dissimular-ne ni els errors de concepte, ni 

les fintes retòriques, ni la voluntat incendiària que mostra la literalitat de molts d’ells.  

                                                           
60 «Artifici literari utilitzat per simular la formulació d’un enunciat lògic, quan no és això el que es fa en 
realitat»; exemple d’una «expressió lògica sabotejada mitjançant una inserció epistèmica: “Qualsevol científic 
consideraria que P implica Q”». (STOVE 1995a:58-59). 
61 «Afirmació que, de ser certa, no podria fer-se», com si l’Ismael de Moby Dick digués que «havien mort tots els 
tripulants del Pequod» (STOVE 1993:93). Stove se’n serveix per negar la lògica al solipsisme i per defensar la 
«necessitat del realisme». 
62 Segons Stove, l’argument bàsic o únic de l’idealisme de Berkeley i dels posteriors; admet moltes 
formulacions, semblants en darrer terme a «sols podem pensar les coses sota les formes del nostre pensament, 
per tant no podem pensar les coses tal i com són en elles mateixes». (STOVE 1995a:177-225, esp. 184). 
63 La perla dels arguments, tanmateix, treu de polleguera tant reaccionaris furibunds com relativistes extrems; 
però, pel que he vist, no fan gaire més que cridar ¡blasfèmia! 
64 STOVE (1995b). Sembla recollir molts dels escrits més, diguem-ne, polítics d’Stove. Ben desiguals, per cert: 
s’hi republiquen de costat «El somni de d’Holbach» i «The Intellectual Capacity of Women», per exemple. 
Aquest darrer és l’únic text que se’n troba a Internet d’ençà la nova edició de 2006. 
65 STOVE (1995c). 
66 Caldria poder accedir llargament a la premsa i als butlletins universitaris i filosòfics australians de l’època, i 
això no ho han fet ni els biògrafs d’Stove. 
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Malgrat el «tint filosòfic» de què parlava Shalizi i el fet que molts fossin primer publicats en 

revistes de pensament67 i fins de filosofia, la majoria són escrits conjunturals d’intenció 

ideològico-política. Cosa que no deixa de ser xocant en algú que no em sembla haver-hi 

cregut gaire, ni en les ideologies ni en la política.  

 

Crec poder suggerir que els dos primer blocs que he establert correspondrien al que Stove 

discutia (amb arguments) i que aquest darrer seria el del que Stove atacava (amb unes raons 

sovint tan primes que costen de considerar arguments). 

 

He dit més amunt que els stovians enfasitzen el «pensament negatiu» d’Stove: els convé posar 

al mateix calaix el que Stove discutia i el que Stove atacava, els arguments en contra del 

solipsisme al costat dels apriorismes contra les dones, per exemple, potser amb l’intent de fer 

que els uns facin passar els altres. Per això la llarga llista de Franklin «del que Stove 

atacava».68 La qual, si s’aplica la distinció que proposo, queda molt més curta: Stove atacava, 

bàsicament, l’igualitarisme. Atacava tot el suposés valorar l’home pel que és o se suposa que 

és (per l’ànima, al capdavall; ell creu que ser, ser, l’home és un mamífer) i no pel que fa o pel 

que pensa (que són les coses que diferencien l’home dels altres mamífers). Per tant, atacava el 

socialisme en totes les seves formes, el feminisme, l’antirracisme,69 etcètera; a part d’això, 

alguna garrotada esporàdica als semiòtics, als ecologistes i a alguna altra creença de moda. 

Els seus ácids comentaris i manifestacions sobre la vida institucional de la universitat són, 

simplement, la prolongació adaptada al medi acadèmic d’aquests mateixos tòpics, els quals, al 

seu entendre i com he dit més amunt, amenaçaven la societat en què era possible la seva 

pròpia existència com a ciutadà i com a filòsof; com a filòsof australià de filiació britànica 

noucentista, per ser més exacte. 

  

Cau també dins d’aquest bloc la sèrie, tardana, dedicada a bescantar els darwinians i/o sòcio-

biòlegs dels anys setanta-vuitanta, recollida en bona part a Darwinian Fairtales.  

Sembla que s’inicia en l’escrit de 1991 «The demons and Dr Dawkins»,70 en què Stove 

opinava sobre el famós llibre de R. Dawkins El gen egoista (1976).71 Després d’un joc de 

                                                           
67 La majoria, a Quadrant, vg. nota 114, pg.71. 
68 Vg. nota 10, p. 5. 
69 El text més representatiu és «Racial and Other Antagonisms» [1989b], un dels que tradueixo. 
70 STOVE [1991b] 
71 Quan Stove se n’ocupa, el llibre fa anys que corre i fa forrolla. Fóra interessant esbrinar què el va moure a fer-
ho, i a entrar a criticar els sòcio-biòlegs — i els biòlegs, els darwinians i el mateix Darwin—. Aquest no era el 
seu terreny, tot i que que en les seves obres evoca força vegades les opinions del biòleg anticonductista Konrad 
Lorenz. 
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rèpiques i contra rèpliques treu, el 1994, «So You Think You Are a Darwinian?»,72 ja 

desafiador des del títol. Les reaccions irades que aquests escrits van provocar el van animar a 

continuar la sèrie. Simplificant una mica massa, la tesi que defensa es podria resumir així:  

 

Tots som «darwinians en el sentit que creiem que la nostra espècie s’ha originat, no 

d’un acte creatiu de la Voluntat Divina, sinó per evolució d’altres animals».73 Però no 

hem pas deixat de creure en Déu per a posar els gens en lloc seu.  

 

Tal punt de vista li l’admetrien molts filòsofs i científics. A més, en algun moment sembla 

que Stove dóna entenent que no va contra Darwin (a qui, d’altra banda, té per una del grans 

científics de la Història) sinó del Darwin influït per Malthus i de tots els neodarwinistes i/o 

sòcio-biòlegs que, segons ell, estenen al comportament humà les «tesis malthusianes» del 

darwinisme. Però fins i tot les crítiques més comprensives74 no poden estar-se d’assenyalar la 

poca prestància científica dels exemples i raonaments emprats per Stove: si hi ha raons per no 

admetre el determinisme genètic (ni, per exemple, la suposada justificació biològica de 

l’amoralitat o del fatalisme subsegüents), és difícil que siguin ben bé les que dóna Stove. De 

fet, Dawkins ha estat criticat per la seva transposició –probablement poc innocent– de fets 

biològics a judicis de valor ètics o socials. Però Stove sembla prendre’s les afirmacions de 

Dawkins «massa literalment i massa lògicament»,75 com si fossin les de la Biologia. 

Tanmateix, els raonaments d’Stove semblen tan de sentit comú que, com si fossin 

autoevidents, són recollits, i sovint celebrats i difosos, tant per conservative extrems 

(creacionistes, grups pro-vida…) com per liberal i ateus a qui repugna qualsevol idea de 

predestinació.  

 

 

4. El cercle ¿viciós? dels stovians 

 

Stovians és com s’anomenen ells mateixos els membres del cercle –prou reduït, almenys 

inicialment– d’amics o admiradors o continuadors d’Stove. Com he dit, se’ls deu que l’obra 

d’Stove es mantingui en circulació. Són, fonamentalment, James Franklin, Roger Kimball i 

Scott Campbell. D’alguna manera, també el fill d’Stove, Robert. Pot comptar-s’hi igualment 

Keith Windschuttle, sobretot d’un temps ençà. 
                                                           
72 STOVE (1994)  
73 Ídem. 
74 Com ara BLACKBURN (1996). 
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També he insinuat que una de les dificultats de l’estudi d’Stove és que la imatge ens n’arriba 

inevitablement tamisada pels stovians. I els stovians coneguts, com pot comprovar-se 

consultant les seves pàgines web, són tots ells conservative militants.76 Filtrada la biografia, 

filtrada la història dels «conflictes de la Universitat de Sydney», filtrada fins i tot la selecció i 

la contextualització dels escrits esparsos reeditats (com ara Against the Idols o Darwinian 

Fairtales), l’única altra porta d’accés a Stove és la literalitat dels seus propis escrits. La 

dificultat, però, no acaba aquí: alguns dels seus crítics més seriosos, com BLACKBURN o 

TREICHMAN, són també conservative, poc o molt; així com,  diria, A.D. Irvine, l’editor de On 

Enlightenment (2003).  

 

Franklin i Campbell treballen en qüestions filosòfiques, i en aquest sentit es reclamen 

seguidors del pensament d’Stove, que diuen aplicar i desenvolupar. Kimball és un brillant 

publicista conservative, com Windschuttle; utilitzen les idees d’Stove, sense deixar 

d’assenyalar-hi (de manera comprensiblement indulgent) alguns excessos i errors. Els 

stovians, diguem-ne, ocasionals, es corresponen també generalment amb el perfil del 

publicista conservador, i semblen interessar-se més pels escrits circunstancials d’Stove (o per 

citacions esparses: Stove és una mina de frases punyents i enginyoses) de tipus sòcio-polític,  

en darrer terme, ideològic,  que no pas en els treballs d’investigació filosòfica que en serien la 

base i que, en el millor dels casos, semblen donar per sobrentesos. 

 

Que jo sàpiga, ningú no s’ha posat a fer una revisió crítica de l’obra d’Stove:  

 

D’una banda, els conservative de tots els calibres temen matar una gallina dels ous d’or. Per 

exemple, alguns creacionistes intel·ligents no s’acaben que sigui ateu, però s’estimen més fer 

que no veuen aquesta i altres característiques del pensament d’Stove. 

 

D’altra, el desconeixement inicial de l’obra d’Stove i la mena de difusió que després de la 

seva mort se n’ha fet des d’entorns conservative, fan que els analistes de mentalitat més 

oberta el descartin ja d’entrada com a objecte d’estudi: ¿quin interès pot prendre-hi ningú que 

no sigui un reaccionari furibund, si el primer text que probablement en vegi sigui 

l’inqualificable «The Intellectual Capacity of Women»? A més que el corrent principal de la 

                                                                                                                                                                                     
75 Un tipus d’error que dissecciona magníficament al «Somni de d’Holbach», on el sintetitza amb l’expressió 
citada. 
76 Franklin i algun altre, com el propi fill d’Stove, són fins i tot conversos al catolicisme tridentí, catòlics romans 
que ouen la missa en llatí, per dir-ho com ells. 
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filosofia sembla ser encara el que Stove combaté, almenys en bona part. Sols en alguns 

liberals (com els esmentats Sokal i Bricmond o Shalizi) he trobat aquesta voluntat crítica de 

puntualitzar els errors i de reconèixer les aportacions de l’obra d’Stove; però aquests, ai las, 

no es dediquen a la filosofia.  

 

 

5. El credo stovià 

 

Havia avançat que paraules com passió i mística eren aplicables a Stove. Ara afegiré que fins 

publicà, el 1987, una professió de fe; l’expressió és seva, en diu credo neopositivista.77 Molt 

en el seu estil, en fa un enunciat negatiu, que s’entén molt millor si es posa en relació amb 

l’escrit de dos anys abans titulat, precisament, «Filòsofs ¿per a què?».78 Aquests dos textos 

són potser els més personals que he llegit d’Stove. 

 

En el primer, Stove, potser en el moment més crític de la seva carrera, parla del seu ofici en 

un to inusualment reposat, i hi diu coses com: «Al capdavall, les persones, inclosos tots els 

científics, som simplement persones; uns pobres bípedes complexos, com ara vostè mateix». 

Mostra a continuació que fins i tot els científics són «moltes més coses que l’essència 

cristal·lina del coneixement [científic]» i que, al costat –i sovint a causa– de les seves certeses 

científiques es fan moltes preguntes que són, senzillament, filosofar:79  

 

«Les persones intel·ligents, per elles mateixes, filosofaran en tot cas, tard o d’hora, 

qualsevol que sigui la tasca intel·lectual que facin, i àdhuc si no en fan cap. De fet, la 

inclinació a la filosofia és tan natural i tan forta que, fora del terror totalitari, no hi ha 

res al món que pugui reprimir-la del tot. En una societat no totalitària, doncs, de 

filosofia s’en farà en tot cas, i l’única qüestió pràctica per resoldre és com, o per qui, 

es farà millor». Sense atribuir-los l’exclusiva del filosofar, Stove dirà que està 

justificada «l’existència d’unes persones especialment preparades per a la filosofia», 

els filòsofs. Als quals, sovint, els col·legues universitaris desprecien al mateix temps 

que temen, perquè en matèria «d’arguments de tota mena, els filòsofs (alguns dels 

                                                           
77 STOVE [1987a]. 
78 STOVE (1985). 
79 Stove aconsegueix concentrar en dues dotzenes de línies no sols totes les qüestions del pensament científic en 
què s’ha interessat, sinó una mostra tan ben resolta d’autors i tendències que se’n podria endevinar el nom. 
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quals són dones) són gent abrivada,80 i la majoria de la gent no sol embolicar-s’hi més 

d’un cop o dos».  

 

I així, l’ideal d’Stove consisteix, en primer lloc, a l’exercici professional de la filosofia: 

aquell, com a divisió tècnica del treball, resposta social a la «inclinació natural i irresistible a 

la filosofia» que Stove considera pròpia de tota persona intel·ligent (i no sols dels 

intel·lectuals). Aquesta, la filosofia, per sospesar els pensaments i els arguments que els 

sostenen.  

 

Stove pren, d’entrada, partit pel realisme: admès que existeix un món material independent 

del nostre pensament, la filosofia no ha d’examinar la realitat –aquesta és tasca que correspon 

a les ciències, d’on el seu interès per la filosofia de la ciència– sinó, més aviat, ocupar-se de 

tot allò que hom sent i pensa a més o enllà del coneixement científic.  

 

Stove, doncs, no és un cientifista; malgrat estar convençut dels avanços del coneixement 

científic i de llur repercussió en la vida humana  –o precisament per això– sap que la ciència 

té limitacions: ni ha acabat d’explicar-se tot el que porta entre mans, ni podrà explicar mai 

segons què –com ara les creences de la gent o el valor ètic dels actes humans–. El 

procediment d’Stove és l’anàlisi lògica de les proposicions i, en darrer terme, l’apel·lació al 

sentit comú: el coneixement humà en general –i la ciència en particular– poden fer molt de 

camí creient-se que si tots els cignes observats fins avui són blancs, els cignes que poguem 

veure demà seran blancs; i de fet n’han fet i en fan, encara que s’esdevingui descobrir que els 

cignes d’una espècie australiana són negres. Sols qui tingui una idea absoluta del coneixement 

científic pot pensar que aquests ocellassos australians proven la impossibilitat d’inferències 

raonables de l’observat al no observat i, de retruc, la de conèixer el món tal com és. 

 

Perquè, i aquest és un altre element de l’ideari d’Stove, totes les formes de perfeccionisme 

(científic, racial, social, polític, religiós…) són portes no sols a l’absurd, sinó a l’horror.81 El 

perfeccionisme és una manifestació de l’absolut, i Stove no en vol saber res, d’absoluts: els 

humans som limitats; uns «pobres bípedes complexos». Tanmateix som els més intel·ligents i 

poderosos habitants de la Terra, i ens sentim molt sols al cim de la piràmide evolutiva: per 

sobre nostre hi ha sols l’estelada, que volta sense que res del que fem o pensem l’afecti. Stove 

                                                           
80 A l’original, «hard men (some of whom are women)». 
81 Un exemple del que Stove considerava perfeccionisme científic seria l’avidesa falsadora que veia en Popper i 
els seus deixebles. El nazisme, la URSS d’Stalin o la Inquisició espanyola són les mostres que dóna dels horrors 
inherents als perfeccionismes racial, social o religiós. 
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creu que aquesta solitud es fa insuportable i que la majoria de la humanitat ha cercat 

abassegadament, de sempre i sense cap fonament racional, un «univers afí»; d’això en dirà 

l’«antropocentrisme», que en els «educats i intel·ligents» agafa la forma de «filosofia dels 

Grans Pensadors» [parla concretament de Plató, Tomàs d’Aquino, Descartes, Kant i Hegel], i 

de «religió» en la resta.  

 

Amb les «religions populars», Stove s’hi arriba a mostrar fins comprensiu; però detesta que 

des d’un discurs que es pretengui racional es vulgui justificar que «hi ha res més intel·ligent o 

més poderós que l’home». Diu que aquells grans filòsofs, «afalagaren i enganyaren l’home 

fent-li creure que viuria eternament, o que en realitat no és part de l’univers físic, fins i tot que 

l’univers físic depèn de i està constituït pel que ell en pensa». I són aquesta mena de 

constructes, la filosofia de la consolació, els que fan que, de maneres molt diferents, «els 

nostres pensaments no rutllin»; almenys, que no rutllin d’una manera que els positivistes 

impenitents (com es defineix el mateix Stove) puguin trobar racional. Stove dirà: «No puc 

evitar sentir que el pensament racional […] té dret a a existir, igual que la follia, i que fins té 

un cert dret a ser escoltat (encara que això ja és més discutible). En qualsevol cas, per a alguns 

de nosaltres és d’una necessitat vital; encara que, per a la majoria, sigui no sols sobrer sinó 

letal com un tub de buit». 

 

Stove mostra una flaca per George Orwell.82 Això, més la frase «fora del terror totalitari, no hi 

ha res al món que pugui reprimir del tot la filosofia», i la seva vindicació constant de viure i 

formar part d’una societat lliure (malgrat les dures crítiques que feia a aspectes de la vida 

política australiana o occidental) podrien ser l’exponent del seu ideal polític, i també de fins a 

quin punt creia amenaçada aquesta situació de llibertat en nom de suposats paradisos 

terrenals. 

 

¿Què fa, doncs, el filòsof? Si a l’escrit de 1985 pot ocupar-se, per exemple, de pensar l’ètica 

mèdica o els fonaments de la matemàtica millor i més llargament del que vagarà mai a cap 

dels especialistes en aquestes branques del coneixement, al de 1987 Stove concreta en el seu 

cas: mirar d’aclarir «què no funciona» en el pensament d’altres filòsofs, que és tant com dir en 

el de molta gent. Stove dirà que, «per ridícula i negativa que sigui aquesta idea», que atribueix 

a G. E. Moore, «és molt més del que mai hagi aconseguit cap filòsof».  
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Bo i reconeixent que no hi ha manera de fer una «nosologia completa del pensament […], 

l’ambició neopositivista de comprendre amb tot detall què va malament en el pensament 

humà» és l’única que podria aconseguir algun èxit, encara que fos «solament parcial», com 

ara, per exemple, descobrir «tots els elements que han servit per crear un pseudo-problema 

típic –com la inducció, el món extern o els universals–». I rebla: «Això és, al meu entendre, el 

màxim a què pot aspirar un filòsof». Pari’s atenció a la mena de qüestions que considera 

«pseudo-problemes típics»; a això i contra tota esperança, dedicà la seva vida. 

 
 

                                                                                                                                                                                     
82 Ja li dedicà Popper and After. I la darrera frase de «Credo neopositivista» em sembla una evocació del seu 
1984: segur que Stove considerava aquesta distopia molt millor que Un món feliç, i filosòficament més 
versemblant —per menys esperançada— que, per exemple, Farenheit 453. 
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SEGONA PART 

TRES ESCRITS POLÈMICS DE  DAVID STOVE. 

 

6. El somni de d’Holbach: la vindicació central de la Il·lustració (1989) 

 

a) Presentació 

 

«El somni de d’Holbach»83 fou inicialment una de les nombroses col·laboracions de l’autor a 

la revista Quadrant.84 S’hi examina el que Stove anomena «vindicació central de la 

Il·lustració»: no pas el sapere aude en què Kant pretenia sintetitzar l’esperit d’una època, sinó 

més aviat la tesi que «el progrés i la difusió del coneixement farien la vida millor», un 

programa, segons Stove, capaç «d’interessar la gran massa de la humanitat».85  

 

L’autor sosté, de manera significativa, que no hi ha cap relació directa entre la «justificació 

utilitarista» de la Il·lustració i el fet que la promesa que conté hagi acabat, d’acord amb una 

percepció molt estesa, realitzant-se. El progrés del coneixement serien els avenços tècnico-

científics; la difusió del coneixement, l’educació moderna. Dels primers, aleshores «ni 

imaginats», diu Stove que tanmateix s’han produït… prop de dos segles més tard, i que 

malgrat fer-nos la vida més fàcil, és evident que no se n’ha seguit que la humanitat fos més 

feliç. I per això «El somni…» desemmascara l’exageració il·lustrada de les creences religioses 

com a font de malhaurança i, sobretot, la consegüent sobrevaloració de l’extensió de 

l’educació com a mitjà infal·lible per augmentar la felicitat humana, una fe i un optimisme 

que l’anàlisi procedeix a descomposar amb tanta minuciositat com cruesa. 

 

En el conjunt de l’obra d’Stove, la crítica d’aquesta doble convicció dels il·lustrats es 

relaciona amb la seva teoria dels «nàufrags del cristianisme»86 i, en general, amb el combat de 

la filosofia de la consolació. «El somni…» aporta, a més, una tesi complementària, és a saber, 

que la sobrecàrrega atorgada a la religió pels il·lustrats va sobreviure, com a dolorós compte 

pendent o com a ase dels cops, en tot el segle XIX, i es troba en la base tant de les 

persecucions com de la indiferència religioses del XX, dos fenòmens que Stove troba 

igualment bàrbars.  

 

                                                           
83 STOVE [1989a]. Traducció sobre l’edició STOVE (1999:81-91). 
84 Vg. nota 114, p. 71. 
85 «El Somni…», p. 29 de la traducció. 
86 Exposada bàsicament a «Una història d’horror victoriana», dins STOVE (1993:119-226). 
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b) Traducció 

 

EL SOMNI DE D’HOLBACH: LA VINDICACIÓ CENTRAL DE LA IL·LUSTRACIÓ 

 

Una de les grans fites literàries de la Il·lustració fou el llibre del baró d’Holbach El sistema de 

la naturalesa, publicat el 1770. S’hi troben moltes coses notables, però cap que ho sigui tant 

com la primera frase: “La font de la desventura de l’home és la ignorància que té de la 

natura”. 

 

Aquesta ha de ser una de les ximpleries més grosses que mai s’hagin dit. Si fos veritat –com 

Newman feia notar, amb raó, de la Il·lustració en general–, hom podria conhortar un 

moribund ensenyant-li una mica de química o d’astronomia. Oimés, mentre hom assegurés a 

les persones un subministrament constant de coneixement natural, ja no els caldria ni menjar 

ni aixopluc ni afecte per a ser felices. Quan Copèrnic copsà el sistema solar de manera 

bàsicament correcta, o quan Newton va descobrir la gravitació universal ¿la gent fou, per 

aquest motiu, més feliç? Àdhuc si l’autor de l’Eclesiàstic s’excedeix quan diu: “Qui augmenta 

el coneixement, augmenta el dolor”, el proverbi “la ignorància és una benedicció” és, sens 

dubte, més a prop de la veritat que no la dita de d’Holbach. La història de la ciència 

s’assembla, almenys una mica, a la contalla de la capsa de Pandora d’Hesíode. 

 

Tanmateix, aquesta afirmació de d’Holbach no era, de cap manera, una aberració individual. 

Al contrari, fou ni més ni menys que la vindicació central de la Il·lustració, expressada sense 

gaire reserves. Als enciclopedistes i als seus aliats ni se’ls acudí mai de propugnar la 

Il·lustració per la seva pròpia vàlua. Admeteren que la Il·lustració necessitava justificació, i la 

justificació fou sempre que millorava la vida humana. Haurien abandonat immediatament el 

seu programa sencer, si algú els hagués convençut que el progrés i la difusió del coneixement 

feien la vida pitjor, o si tan sols els hagués convençut que no feia la vida més feliç. 

 

No vull pas dir que llur justificació de la Il·lustració fos purament utilitària: seria una 

equivocació i, en molts casos, una calúmnia. La relació entre nous coneixements i aplicacions 

útils ens és tan familiar que, quan trobem cap referència a la “millora” de la vida a causa de la 

ciència, tenim tendència a pensar-hi solament en la dimensió felicitat-desventura: el treball 

menys feixuc, major productivitat, millor medicina, i coses semblants. Però si l’augment de la 

felicitat era una part, la més grossa, de la idea il·lustrada de progrés, no ho era pas tot. Ho 

havia estat en la idea que Francis Bacon tenia de la de millora de la vida mitjançant la ciència, 
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i Bacon fou un dels herois dels il·lustrats; però llur idea de millora era menys estreta que la 

seva. Kant va parlar per molts d’ells quan justificà la Il·lustració no per la felicitat humana, 

ans per la dignitat humana. Va suggerir “sapere aude” com a lema del moviment: “gosa 

conèixer”. Estar satisfet amb les velles veritats, deia Kant, o patir la imposició de velles 

falsedats, escau només a l’etapa d’aprenentatge de la raça humana. Pertany a la dignitat de la 

seva adultesa rebutjar antigues falsedats i descobrir noves veritats.87 Almenys als seus propis 

ulls, els il·lustrats no eren necessàriament els més feliços dels homes, però sí els primers a ser 

completament adults. 

 

La Il·lustració tingué, aleshores, una justificació ètica de si mateixa, al mateix temps que una 

d’utilitària. I aquesta línia de pensament mai no s’exhaurí del tot. Històricament, però, la 

justificació ètica quedà ràpidament supeditada a la utilitària, i sempre més hi ha romàs. Era 

força inevitable, per tal com la Il·lustració pretengué sempre beneficiar tot el gènere humà, 

mentre que el progrés del coneixement, i la seva dignitat, són coses que mai no importen més 

que a una minoria. ¿Què és el geocentrisme o l’heliocentrisme per a la majoria dels éssers 

humans?¿O la teoria de la gravitació de Newton o de Descartes, la taula de Mendelèiev, la 

mecànica quàntica o el que la succeeixi? El progrés del coneixement pot interessar la gran 

massa de la humanitat només si se li  diu que alleugerirà els seus treballs, guarirà les seves 

malalties, etcètera. En conseqüència, hom havia d’insistir, més i més, exclusivament en la 

justificació utilitària. D’aquesta manera la Il·lustració es trobà compromesa, o més aviat 

identificada, amb una certa promesa: que augmentant el coneixement, augmentaria la felicitat. 

La frase de d’Holbach amb què he començat n’era simplement un enunciat extravagant. 

 

Ara bé, en relació a aquesta promesa de la Il·lustració, es dóna un fet insòlit sobre el qual 

quasi mai no es reflexiona i que ni tan sols es planteja: concretament, que malgrat que la 

promesa ha estat, de fet, servada, no hi havia cap raó, quan va fer-se, per creure que ho seria. 

Certament, la ciència, en un grau inimaginable anteriorment, ha alleugerit el treball, ha 

millorat la sanitat, etcètera; però sols ho ha fet en els dos-cents anys d’ençà l’afirmació de 

d’Holbach. Els dos-cents anys d’abans –posem des del llibre de Copèrnic a l’Encyclopédie– 

havien produït una enorme quantitat de nous coneixements, evidentment. Fou, de fet, el 

període amb l’augment de coneixements més gran que mai s’hagués vist fins aleshores. Però 

tots aquests nous coneixements no van fer sorgir ni una sola aplicació útil d’importància. La 

desventura humana no va resultar gaire augmentada per aquest mitjà, però tampoc la felicitat. 
                                                           
87 [Nota d’Stove] Vg. l’assaig de 1784 «What is Enlightenment?», dins The Philosophy of Kant: Immanuel 
Kant’s Moral and Political Writings, edició i introducció de Carl J. Friedrich. Nova York, The Modern Library, 
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El treball no va pas alleugerir-se. ¿Com podria haver-ho fet? Les úniques formes d’energia 

disponibles el 1770 dC eren les mateixes que el 1770 aC; pràcticament, només el vent, l’aigua 

i la sang, aquesta fent la major part de l’esforç. Malgrat que la fisiologia i l’anatomia van fer 

grans progressos entre 1570 i 1770, la medicina no en va fer cap. La productivitat no havia 

augmentat: quan l’Encyclopédie publicava els seus detallats comptes de l’estat del comerç i la 

manufactura cap a 1750, la química i la física que farien possibles la indústria i l’agricultura 

modernes no havien nascut, ni en la imaginació. 

 

¿Va ser, doncs, per pura xamba, que la justificació utilitària de la Il·lustració va resultar ser 

veritable? ¿Va ser un afortunat tret a cegues, quan d’Holbach i els seus amics van prometre 

que el coneixement alleujaria el patiment humà? No pretenc saber-ho. Penso que en aquest 

tema hi ha hagut una component de casualitat molt més grossa del que habitualment se 

suposa. Però no va ser tot casualitat, de cap manera. Per tal com la Il·lustració sí que sabia 

d’una de les fonts del patiment humà, però sols d’una, que el coneixement s’havia mostrat ja 

capaç de dissipar.  

 

Aquesta font era, evidentment, la religió. Pensar la religió com una font de patiment no és res 

que avui se’ns acudeixi espontàniament: estem massa familiaritzats amb la immensa quantitat 

de patiment que ha resultat de l’absència de religió. Per tant, pensem la religió més aviat com 

una font de felicitat o, almenys, de conhort. I és ben bé això per a moltes de les incomptables 

víctimes dels governs ateo-terroristes del segle XX, i per a una poqueta gent de les 

desarborades societats post-religioses d’Occident. Però aquells governs i aquestes societats 

són, ells mateixos, productes de l’atac il·lustrat a la religió. El 1770, quan aquest atac assolia 

el seu punt àlgid, la religió mostrava una faç ben diferent de l’actual.  

 

La religió podia aleshores blasmar-se per guerres sagnants; per massacres, expulsions i 

persecucions d’heretges; per la dèria d’assassinar bruixes; per les innombrables exaccions del 

clergat; per la supressió del pensament i fins de la curiositat natural; per l’abstinència sexual 

forçada de milers d’homes i de dones; per les flagel·lacions i altres incomptables 

“mortificacions de la carn”; pel terror del càstig etern després de la mort. Aquesta mena de 

coses foren, evidentment, els llocs comuns de les denúncies dels il·lustrats, i no pot negar-se 

de cap manera que tots aquests aspectes de la religió eren fonts abundoses de patiment. Tot 

plegat era veritat, massa que ho era! 

                                                                                                                                                                                     
1949, pàgines 132-139.  
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Al mateix temps, és igualment innegable que una llista com la que acabo d’oferir resulta 

singularment irrisòria comparada amb el patiment que el zel anti-religiós ha produït en el 

nostre segle. Això si fer comparacions aquí no és per avergonyir-se. ¿Quantes inquisicions 

espanyoles fan un KGB? ¿Quantes massacres de la Nit de Sant Bertomeu, sumant-hi les 

expulsions d’hugonots, caldrien per igualar la desventura causada per Lenin més Mao? I no és 

sols en el grau de sofriment causat que l’anti-religió ha eclipsat del tot la religió: hi ha també 

una diferència en la mena de sofriment causat. Quan se’t condemna a mort per a major glòria 

de Déu, o per estalviar-te la damnació eterna, se’t reconeix una certa consideració, o almenys 

una certa importància. Però ser condemnat a mort per a major conveniència de les generacions 

futures d’homes i dones... ¡és fer la mort d’una panerola o d’una puça! I aquí parlem sols de 

les societats en què la religió ha estat perseguida activament. Queda fora de consideració la 

desventura resultant de la mera absència de déu que afligeix actualment les societats lliures, 

en les quals la religió no ha estat mai perseguida sinó que, simplement, s’ha anat esvanint sota 

les crítiques i la ridiculització il·lustrades. 

 

Però la contalla de la Il·lustració sobre la desventura causada per la religió no és solament 

irrisòria des d’un punt de vista retrospectiu: fou sempre absurdament exagerada, fins i tot a 

l’època. Prenem, per exemple, la creença en els suplicis eterns després de la mort. 

Evidentment que hauria hagut de ser una font d’enorme sofriment, i sens dubte que ho fou en 

alguns casos. Però la temença de l’infern no fou mai tan vívida, constant o estesa com, segons 

la teoria religiosa, hauria calgut que fos: és un fet que coneixem, en part, per l’incessant plany 

dels capellans sobre, precisament, aquesta falta de temor. L’estultícia, les ocupacions de la 

vida corrent, i la creença natural que a l’infern hi aniran els altres, van ser sempre prou per 

evitar que la majoria dels cristians fossin tan infeliços per llur creença en l’infern com hauria 

calgut. El mateix amb les mortificacions voluntàries i les penitències provocades pels deliris 

religiosos. No hi ha dubte que foren una font de molt de sofriment; però no pas res que 

s’acosti, ni de lluny, a allò que, a partir de les creences que els provocaven, haurien d’haver 

estat, ni a allò que els il·lustrats creien que eren. El fet és que els il·lustrats es van prendre les 

creences religioses massa literalment i massa lògicament: una mena de ximpleria de la qual 

les persones religioses, per llur part, eren ben poc culpables. 

 

La mateixa cosa –una exageració grossera dels anti-religiosos sobre la quantitat de sofriment 

causat per la religió– havia passat ja una altra vegada. Era un dels puntals del programa de 

l’antic epicureisme: en Lucreci, per exemple, és molt acusat. Sens dubte, trobarem la mateixa 
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explicació en ambdós casos. Segur que un metge que pogués guarir només una malaltia 

sobreestimaria tant la gravetat com la difusió de tal malaltia. A l’antiguitat els epicuris no 

pogueren alleugerir la feina d’un sol pagès, ni augmentar les collites en una sola unça, ni 

evitar ni guarir una sola malaltia. Com tampoc la Il·lustració al segle XVIII. L’única cosa que 

uns i altres podien fer era expulsar d’algunes ments el patiment provinent de la religió. Per 

tant, havien d’exagerar fins a fer-la impossible de reconèixer la quantitat de patiment que 

prové d’aquesta font. El llibre de d’Holbach, per exemple, palesa que, realment, no 

s’interessava quasi gens pel nou coneixement, sinó sols per l’ateisme; quan blasmava “la 

ignorància” com a causa de la desventura humana, el que volia dir era “la religió”. En aquest 

aspecte Diderot, per exemple, era diferent; però era un calze d’amargura per a tots els 

il·lustrats que no hi haguessin ateus entre els grans científics. 

 

Al costat d’aquesta considerable suggestio falsi, els il·lustrats es trobaren obligats a 

comprometre’s en una certa suppressio veri: havien de callar sobre el sofriment que resulta 

del procés efectiu de pèrdua de creences religioses. Això és quelcom força diferent, 

evidentment, de les misèries post-religioses del segle XX, però ja eren anunciades pertot en els 

segles XVIII i XIX. Tanmateix, renunciar a la religió no és pas sempre un procés exclusivament 

dolorós. Però hi ha sempre dolor. I en la majoria de casos el dolor predomina de molt sobre 

qualsevol altre sentiment. Així, doncs, una pregunta sovint peremptòria per als il·lustrats era: 

¿com conciliaven llur interès explícit per la felicitat humana amb llur deliberat combat del 

principal conhort de la vida humana? La pregunta és molt òbvia, i fins inequívocament vulgar, 

però en tot cas pertinent. No és pas fàcil de respondre, almenys mentre la justificació de la 

Il·lustració sigui que augmenta la felicitat. Conseqüentment, els il·lustrats mai no hi 

respongueren, sinó que van aprofitar-se de la seva vulgaritat per ignorar-la. 

 

Hume, per exemple, va ignorar la reacció següent de James Beattie als seus atacs a la religió. 

Beattie escriví que la gent com Hume hauria de recordar que “en els escenaris solius de la 

vida hi ha ple de cors honestos i tendres enyorats amb una angoixa incurable, foradats amb el 

més esmolat fibló de la desil·lusió, desposseïts d’amics, enfredorits per la pobresa, turmentats 

per la malaltia, fuetejats per l’opressor; a qui no res més que la Providència, i l’esperança en 

una retribució futura, podrien preservar de les agonies del desesper. ¿És que [els il·lustrats] 

pretenen, amb mans sacrílegues, violar aquest darrer refugi dels miserables, i robar-los l’únic 

conhort que ha sobreviscut als estralls de l’infortuni, de la maldat i de la tirania?”.88  

                                                           
88 [Nota d’Stove] Aquest passatge és del penúltim paràgraf de la III Part, Capítol 1, de An Essay on the Nature 
and Immutability of Truth, 1770. 
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Fins i tot després de despullar aquest passatge del seu excés d’eloqüència, no veig pas, amb 

tota l’admiració i estimació que sento per Hume, quina mena de rèplica podria haver-hi fet. 

¿Quina rèplica hauria pogut fer-hi cap dels il·lustrats, almenys mentre fonamentessin llur 

suport a la Il·lustració en la felicitat que proporciona? L’expectativa vulgar que els il·lustrats, 

en el captard de llurs vides, es penedirien de llurs atacs a la religió –expectativa que portà a 

l’intens interès pels “llits de mort dels descreguts” en els segles XVIII i XIX– era, des del punt 

de vista utilitari, perfectament justificada. En qualsevol cas, Hume, malgrat haver-se enfurit 

per la gran popularitat del libre de Beattie, no hi va replicar mai.  

 

La Il·lustració, doncs, al mateix temps que exagerava la desventura que resulta de la religió, 

en part dissimulava i en part desconeixia desventura que resulta de l’absència de religió. 

Tanmmateix, és cert que la religió és una font de desventura humana, i que la Il·lustració va 

reduir en gran mesura la desventura produïda per aquesta font. És igualment cert que el 

progrés del coneixement va alleugerir prodigiosament el treball, va millorar la salut i va 

augmentar la satisfacció de les necessitats o les comoditats de la vida, en el període entre 1750 

i 1950. 

 

És una qüestió difícil, tanmateix, i oberta, si aquest període fou un exemple típic de l’efecte 

del progrés científic en la felicitat humana; o si, al contrari, fou una feliç casualitat. ¿Potser 

hem tornat ara a la situació, històricament més habitual, en què qualsevol progrés que faci el 

coneixement no augmentarà gaire ni la felicitat ni la desventura humanes? ¿Hem entrat en un 

període en què el progrés científic farà augmentar enormemement la desventura? 

 

Us tranquil·litzarà saber tot seguit que no intentaré respondre a aquestes preguntes, que són 

ben enllà de la meva capacitat, o de la de qualsevol altre. No tenim cap manera fiable de 

calcular quantitats de felicitat o del contrari, o ni tan sols de comparar-les, ni en casos encara 

força més limitats que els plantejats per aquelles qüestions. Massa obstacles ens en priven. Per 

mencionar-ne sols un, i aquest del tipus més casolà: la rapidesa amb què les comoditats es 

tornen necessitats. El pare de mon pare, per exemple, probablement no va sentir a parlar mai 

de la comoditat de tenir una instal·lació elèctrica d’aigua calenta, i certament no en tingué mai 

l’experiència; mentre que jo, quan la meva instal·lació d’aigua calenta s’espatlla durant tres 

dies, sento una gran sensació de penúria. I doncs ¿qui gosarà comparar aquestes privacions: la 

de mon avi, que no tingué mai tal instal·lació, i la meva de quan se m’espatlla? I si, com és 
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manifest, aquesta pregunta no es pot respondre ¡molt més impossibles de respondre són les 

preguntes immenses que feia suara!. 

 

Tot el que puc fer, i és prou fàcil, és apuntar alguns lligams específics d’un tipus novedós 

entre coneixement i infelicitat: maneres en què la ciència no havia mai fet augmentar la 

desventura humana abans, però ara sí. En daré dos exemples, els quals avorriran de tan 

familiars com són; però és que no serien exemples escaients si no ho fessin. 

 

La por és una emoció dolorosa. La Il·lustració, amb raó, assenyalà (tot i que exagerava) el 

sofriment causat en el passat per la por a l’infern. Mirat des d’avui ¿què era aquella por 

comparada amb la nostra a una guerra nuclear? Deixem de banda que la vella por era 

infundada, mentre que la nova és, simplement, massa ben fonamentada; deixem aquesta 

circunstància de banda, perquè no afecta la suma de felicitat i dissort. Tan sols comparem les 

quantitats de sofriment que s’originen de cadascuna de les dues pors. La por a l’infern es 

limitava (a tot estirar) als cristians, i encara entre ells era vaga o intermitent. Però la por d’una 

guerra nuclear s’estén arreu del món, és ferma, i mai no s’allunya de les nostres ments per 

gaire temps. I és una por que devem al progrés de la ciència.  

 

El que la ciència ha fet per alleugerir el treball i per millorar la productivitat, la salut, la 

comunicació, l’enllumenat, el transport i totes les altres coses incloses en la llista del segle 

XIX, ho sabem tots. Però tots sabem igualment que quasi tot el que ens envolta és avui més 

desagradable i fins més perillós que el 1900: els carrers, els sorolls, l’aire, l’oceà, l’aigua, les 

terres de conreu, els boscos, les ribes. Aquest fet és ara mateix el lloc comú més clar del 

periodisme quotidià, o sigui que no caldrà estendre-s’hi. Però és força erroni de referir-s’hi, 

com es fa habitualment, en termes del “problema ambiental”.89 És més aviat o encara més, un 

problema dels “ambientats”: som nosaltres mateixos que som més desagradables i perillosos 

que la gent del 1900. I la velocitat d’aquesta degeneració, tant externa com interna, és tan gran 

que totes les coses que he mencionat suara esdevénen perceptiblement pitjors cada pocs anys. 

D’això, se n’adona qualsevol persona que visiti avui un indret on hagués estat cinc anys 

enrere.  

 

Tots aquests canvis es deuen a tres aspectes en què les nostres societats són avui molt 

diferents de com eren el 1900: són molt més nombroses, més riques i més igualitàries. Cap 

d’aquestes circumstàncies, per ella mateixa o acompanyada d’una sola de les altres dues, no 

                                                           
89 A l’original, joc de paraules entre «“environment”» i «environed». 
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hauria estat suficient per produir els efectes en qüestió. No podríem haver fet del nostre país el 

desgavell que n’hem fet, si la nostra població hagués romàs la que era el 1900, encara que 

tothom s’hagués anat enriquint i igualant com fins ara. No hauríem pogut arribar a aquest 

desgavell si, essent la població i la igualtat com són ara, haguéssim continuat tan pobres com 

el 1900. No hi hauríem pogut arribar, si la manca d’igualdat de 1900 hagués continuat 

existint, encara que la nostra població total i la nostra riquesa total haguessin estat les que són 

avui. Massa diners, escampats massa igualitàriament i entre massa gent, és el que ha fet el 

mal.  

 

Dues d’aquestes tres circunstàncies –el gran increment de la població i de la riquesa– són 

directament degudes a l’aplicació del coneixement científic a la indústria, l’agricultura i la 

medicina. És a dir, que són degudes a allò mateix que en els dos segles previs havia disminuït 

tant els patiments, i que hauria hagut de continuar fent-ho, fora que aquests dos segles hagin 

estat, al capdavall, una casualitat venturosa. La tercera de les noves circunstàncies sorgeix de 

la realització pràctica, fins a un extrem mai no vist abans, de la idea social fonamental de la 

Il·lustració: la igualtat. 

 

Evidentment, és possible que aquest procés recent de degeneració sigui efímer, i s’aturi o fins 

es capgiri d’aquí a poc temps. Però no en veig cap indici seriós. Caldria desempallegar-se 

massa radicalment i massa sobtadament de la fe il·lustrada, ara com ara profundament 

instal·lada en la mentalitat col·lectiva: la fe en què, si la gent és infeliç és perquè el 

coneixement necessari per eliminar llur infelicitat encara no existeix o no ha estat aplicat. Hi 

haurà un indici de l’abandonament d’aquesta fe quan dues frases, actualment ubiqües, 

desapareguin de l’escena pública: “cal més investigació” i “bàsicament, és un problema 

d’educació”. Per més que jo anhel·li aquest moment, no veig cap senyal que s’acosti. Però sí 

que es pot fer amb confiança una predicció condicional: la recent degeneració del nostre 

entorn i de nosaltres mateixos no s’aturarà, fora que les nostres societats esdevinguin molt 

més petites o molt més pobres o molt més desiguals. I, no caldria dir-ho, qualsevol d’aquests 

canvis comportaria enormes quantitats de sofriment. En altres paraules, mentre avui ens fan 

infeliços alguns dels efectes de la ciència que veiem al nostre voltant, la correcció d’aquests 

efectes exigiria encara molta més infelicitat.  

 

Malgrat que he esmentat dues vies per les quals la ciència ha fet augmentar la desventura en 

els darrers temps, confio que no necessiti dir que no calia esperar fins a la segona meitat del 

segle XX per adonar-se que d’Holbach s’equivocava. La increïble falsedat del que digué fou 
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sempre òbvia de bell antuvi. Encara més, el que digué era tan extravagant que amb prou 

feines es pot suposar que fos el que realment volia dir. Crec, com he suggerit més amunt, que 

quan d’Holbach digué que desventura humana era deguda a la ignorància, volia dir que era 

deguda a la religió. Però si era això, no és gaire millor per a la credibilitat de la Il·lustració, 

perquè en aquest cas el que volia dir era quasi tan extravagant com el que digué. 
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7. Antagonismes racials i d’altra mena (1989) 

 

a) Presentació 

 

«Antagonismes racials i d’altra mena»90 fou, inicialment, una conferència que Stove 

pronuncià a la Russellian Society91 l’any 1989, amb el títol de “Enlightenment and racial 

prejudice”. La versió final i més coneguda, amb el títol d’«Enlightenment, racism and racial 

perjudice»,92 aparegué el 1990 a la Salisbury Review, una revista conservative de caràcter 

generalista. Això és congruent amb la naturalesa del text, ja que més que d’un assaig filosòfic, 

es tracta d’una col·laboració política puntual.  

 

L’escrit s’emmarca en el moment d’un dels debats que, periòdicament i des de fa moltes 

dècades, hi ha a Austràlia sobre polítiques d’immigració. Stove considera buit, si no hipòcrita, 

aquest debat i blasma el que anomena irresponsabilitat suicida dels periodistes à la page.93  

 

Seguint el fil intrigant del fet que termes com “prejudici racial” i “racisme” no han adquirit 

carta de naturalesa en anglès fins ben entrat el segle XX, Stove desplega una crítica sense 

concessions del pensament políticament correcte. Si l’atac d’aquest pensament –o manca de 

pensament– pot considerar-se el nus de l’escrit, les anàlisis d’Stove es fonamenten tant en una 

mena d’antropologia del sentit comú com en la denúncia de l’«educacionisme», o sigui i 

novament, de la il·limitada confiança il·lustrada en les possibilitats de l’educació, en aquest 

cas referides a la pretensió d’eradicar l’«antagonisme racial». 

                                                           
90 STOVE [1989b]. Traducció sobre STOVE (1999:137-152) 
91 La societat filosòfica de la Universitat de Sydney, regida pels estudiants i vinculada al Departament de 
Filosofia. FONT: http://www.geocities.com/russellian_society/index.html 
92 És la que republica Kimball, amb el títol de «Racial and other antagonisms» dins STOVE (1999). 
93 Desconec el to del debat públic en aquells moments a Austràlia. Per alguna cosa que he llegit, els termes 
devien oscil·lar entre la xenofòbia amb tocs racistes i la complaença sobre tot el que se suposa que la societat 
receptora deu a la immigració, sempre però amb el teló de fons de la por dels australians de veure’s submergits 
per qualsevol immigració massiva. 
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7.2. Traducció 

ANTAGONISMES  RACIALS  I  D’ALTRA  MENA 
 

I 

No sé ni d’un sol cas clar en què dues races humanes hagin estat llargament en contacte, sense 

que l’antagonisme en sigui el resultat. L’antagonisme, naturalment, pot ser lleu, o extrem, o 

de qualsevol grau intermedi. Les maneres d’expressar-se poden igualment variar molt en 

seriositat: les paraules no maten.94 Àdhuc on l’antagonisme racial és alhora intens i expressat 

violentament, no necessita abastar tothom dels dos bàndols: poden haver-hi molts individus 

en ambdues bandes que n’estiguin completament lliures. Tot i així, l’antagonisme, més que no 

la companyonia o la indiferència, sembla ser en conjunt l’efecte invariable del contacte entre 

dues races.  

 

En relació al passat, això és difícilment discutible. Però no hi ha cap raó que jo conegui per 

creure que el futur serà gaire diferent. Hi ha prou raons per creure que serà com el passat. 

L’antagonisme racial és d’una vitalitat tossuda, àdhuc allí on les circunstàncies són 

desfavorables a la seva supervivència, i on les diferències entre les dues races han esdevingut 

esmorteïdes amb el temps, o fins completament imaginàries. Per exemple, fins i tot a la Gran 

Bretanya de 1988, l’antagonisme dels celtes envers els anglo-saxons encara contribueix 

d’alguna manera –ningú no podria dir quant, però certament en alguna cosa– a 

l’Animadversió Nacional Bruta.95  A partir de fets com aquest podem inferir com és 

d’improbable que l’antagonisme no es manifesti quan les diferències racials són 

pronunciades, o allí on les circunstàncies són propícies a la seva supervivència. 

 

Des de temps immemorial, l’antagonisme racial ha estat reconegut com un fet. Quasi sempre 

s’ha considerat inevitable, i quasi mai no s’ha considerat que se’n pogués fer retret a cap dels 

dos bàndols. Però en els darrers cent anys, entre els pobles anglòfons, l’antagonisme racial ha 

passat sovint a ser anomenat “prejudici racial”. Un fet que, sens dubte, ens hauria d’intrigar. 

Perquè els anglòfons dels segles setze al dinou tenien el concepte de prejudici, i fins el mot, 

exactament com nosaltres; i coneixien tan bé com nosaltres quins són habitualment els 

sentiments entre les races. Tenien, com nosaltres, una infinitat de mots per designar els tipus i 

graus d’aquests sentiments: “antipatia”, “desconfiança”, “por”, “hostilitat”, “desdeny”, “odi”, 

“aversió”, etcètera. Però ningú no va parlar mai, en tot aquell temps, de prejudici en aquest 

sentit, i qui ho hagués fet hauria trobat que, francament, no l’entenien. I tornant a avui, a 
                                                           
94 A l’original, «Sticks and stones may break my bones, but names will never hurt me”, una cantarella infantil. 
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penes si podem obrir la boca sobre el tema de l’animadversió racial sense que el mot 

“prejudici” salti arreu. (Almenys en públic; encara avui, el terme “prejudici racial” pertany 

més al llenguatge dels oradors públics i dels periodistes que al de la vida ordinària). ¿Per què 

el nostre llenguatge ha canviat darrerament en aquesta direcció? 

 

Part de la resposta és prou òbvia. L’expressió “prejudici racial” és un eufemisme, i 

l’animadversió racial és quelcom que ha hagut de menester més i més els eufemismes a 

mesura que avançava el nostre segle. De fet, tots els nostres termes per a l’animadversió racial 

són més o menys eufemístics. “Animadversió” mateix, per exemple, és un terme molt insuls 

per a descriure el que els maorís senten actualment envers els neozelandesos blancs. Però ¿qui 

no s’adona que a Nova Zelanda és un afer d’interès públic que aquests sentiments no es 

diguin pel seu nom propi? ¿I qui, recordant Auschwitz, no buscarà consol en els eufemismes? 

 

I així, els anglòfons necessitem els eufemismes encara més que l’altra gent. Per tal com la 

major part de nosaltres hem estat durant un temps excepcionalment llarg en el cantó 

guanyador, o no hem estat en el cantó perdedor, de tots els antagonismes racials en què hem 

estat involucrats. Una situació que s’acosta visiblement a la fi, raó per la qual exhibim el que 

podria anomenar-se síndrome de Tolstoi-Rei Lear: havent renunciat als plaers del poder, 

descobrim els plaers de la culpabilitat. Contrastant amb això que ens passa, no crec que el 

concepte de prejudici racial hagi fet gaire via entre, per exemple, els japonesos. 

 

Però hi ha també alguna cosa més, darrera del nostre neologisme “prejudici racial”: quelcom 

menys obvi però més important que el seu caràcter eufemístic. Per veure què és, recordem què 

significa “prejudici”. 

 

Quan acusem algú de prejudicis, li atribuïm una falta que és en part intel·lectual. Donem a 

entendre que la seva actitud no seria la que és, si no fos per alguna mancança de lògica o 

d’informació per part seva; que algun element de creença falsa o irracional sobre l’objecte de 

la seva actitud ha intervingut en la gestació de tal actitud. 

En conseqüència, quan anomenem l’antagonisme racial “prejudici racial”, donem a entendre 

que l’antagonisme depèn d’alguna creença falsa o irracional sobre l’altra raça. Ara bé, em 

sembla que donar a entendre això és una cosa clarament encoratjadora, atès que tothom sap 

que és possible corregir les creences falses o irracionals. És precisament per a coses així, al 

capdavall, que existeix l’educació, i sovint hi reïx. 

                                                                                                                                                                                     
95 A l’original, «Gross National Animosity», joc de paraules amb GNP, «PNB, producte nacional brut». 
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Aquí, doncs, hi ha l’atracció secreta de l’expressió “prejudici racial”: ens engresca tot 

suggerint –tal com “antagonisme racial”, per exemple, no suggereix– que l’educació té el 

poder d’eradicar l’antagonisme racial. Cada cop que diem “prejudici racial”, en lloc d’utilitzar 

“antagonisme racial” o qualsevol de les altres antigues expressions, fem una petita i precisa 

acció socialment balsàmica. 

 

 

II 

Que l’antagonisme racial pot ser esvanit per l’educació no és una creença nova. De fet és sols 

la punta d’un antic i gros iceberg. 

 

L’iceberg és la teoria de la “innocència natural” i de la “indefinida perfectibilitat” de l’home 

(com solia dir-se). La idea bàsica és que l’home no té defectes intrínsecs incorregibles, per la 

simple raó que no té res d’intrínsec, sinó que són les influències externes les que l’afaiçonen 

completament. L’educació és, des de tots els punts de vista, la més important d’aquestes 

influències externes i, d’acord amb la teoria de la “perfectibilitat”, no hi ha límit al que pot 

aconseguir. No sols tots els antagonismes racials, sinó tots els antagonismes nacionals, 

religiosos o de classe són, en aquesta perspectiva, prejudicis: depenen tots de creences falses o 

irracionals sobre l’“altre” costat, i corregir-ho és a l’abast de l’educació. Aquesta teoria de 

l’home necessita un nom millor: en diré “educacionisme”, per tal com és més acurat i menys 

farragós que els seus antics noms, com ara “perfectibilitat” o “progressisme”. 

 

L’educacionisme ens arriba des de la Il·lustració del segle XVIII, i més concretament de la seva 

ala utòpica. Quan llegeixes Cordoncet, per exemple, o Godwin, t’engresques a creure que no 

hi ha maldat humana que l’educació no pugui adreçar amb el temps. No sols tots els 

antagonismes humans a gran escala esdevindran coses del passat, sinó també tots els mals del 

cos i de l’ànima,96 un cop se n’ocupi l’educació (cosa que a la pràctica vol dir, és clar, un cop 

se n’ocupin els educacionistes). Segons aquests pensadors, es demostrarà que àdhuc els més 

inveterats mals hàbits humans, com ara morir-se o tenir relacions sexuals, no depenien més 

que de prejudicis, i s’esvaniran a la llum de la Raó i de la Veritat. 

 

No cal pas estendre’s en aquests absurds, o en els horrors polítics a què l’utopisme porta 

sempre. Però, per fer justícia als utòpics del segle XVIII, hauríem de recordar que no foren els 

primers propagadors de l’educacionisme. El reberen al seu torn de la Il·lustració grega dels 

                                                           
96 A l’original, «broken hearts and wooden legs». 
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segles V i IV aC: de l’Atenes de Pèricles, Sòcrates i Eurípides, i dels deixebles o col·legues de 

Sòcrates, com ara Antístenes, Plató i Diògenes. L’escola socràtica sostenia que la felicitat es 

basa en la virtut i que la virtut és coneixement, i, per tant, pot ser ensenyada. Encara la 

paguem, aquesta perillosa ximpleria, perquè aquells aspirants a educadors del gènere humà 

han tingut la gran sort de ser presos en consideració en bona part segons llurs propis criteris. I 

un dels senyals de la seva continuada influència és la pràctica recent d’anomenar “prejudici 

racial” l’antagonisme racial. 

 

 

III 

És veritat, evidentment, que l’antagonisme racial és acompanyat, habitualment o sempre, per 

creences irracionals sobre l’altra raça. Que és així, és indiscutible, però no té cap interès. El 

que creuen els educacionistes va molt més enllà: creuen que l’antagonisme racial depèn de 

creences falses o irracionals sobre l’altra raça. És perquè creuen això, que confien que 

l’antagonisme serà eliminat, un cop les creences hagin estat corregides.  

 

Però jo goso afirmar que els educacionistes s’erren del tot, i que l’antagonisme racial depèn, 

en major o menor grau, de creences veritables i racionals sobre l’altra raça. El sentit comú fa 

pensar que, de fet, l’antagonisme racial és quasi sempre mixt: en part racional i en part no. 

Però mentre que no veig res que impedeixi l’existència d’un antagonisme racial completament 

racional, estic seguir que no podria haver-hi un antagonisme racial que depengués només de 

creences falses o irracionals. 

 

Perquè, suposem que pogués ser. Suposem que pogués passar que, per exemple, inicialment la 

raça A no odiés gens la raça B, mentre que B odiés A, però sols a causa de les creences falses 

o irracionals que tingués sobre A. Llavors, fora que la casualitat o un miracle ho evitessin, 

l’odi de B a A afloraria en el tracte als membres de A, de tal manera que faria que A odiés B, 

amb un odi racional en aquest cas. Aquest odi, al seu torn afloraria (casualitats i miracles 

igualment a banda) en el tracte dels A, de manera que causaria nous odis, en aquest cas 

racionals, dels B envers els A. Aquest odi nou i racional portaria els B a tractar els A de tal 

manera que… No cal continuar, però: a hores d’ara ja hauríeu d’haver entès que parlo 

d’Austràlia.  

 

S’advertirà que l’estat inicial suposat aquí era, efectivament, un estat favorable a les 

pretensions dels educacionistes. L’antagonisme que existia al principi era completament 
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irracional, i per tant no era menester el treball educatiu realment dificultós de desembullar 

l’antagonisme racional de l’irracional; a més, l’antagonisme era tot en un sol bàndol. Si 

l’educació pot esvanir l’antagonisme racial enlloc, hauria de ser capaç de fer-ho aquí. Però 

veiem que, àdhuc en aquest cas, la situació inicial ha de portar, en el curs ordinari dels 

esdeveniments, a una situació posterior en la qual l’antagonisme és no sols mutu sinó, 

almenys en part, racional. Qualsevol estat inicial més realista portaria a la mateixa mena de 

situació final, a fortiori. 

 

L’única situació inicial menys realista que la suposada, fóra aquella sense cap antagonisme 

racial. De fet, alguns educacionistes antics van considerar seriosament la idea d’una Edat d’Or 

o d’un paradís en un temps pretèrit. En conseqüència, van haver de postular alguna catàstrofe 

o “Caiguda de l’Home” per poder explicar-ne el lamentable estat posterior. Els educacionistes 

de segles més recents no han ensopegat amb el problema de la “Caiguda” per la senzilla raó 

que tots situen l’Edat d’Or en el futur: amb quina plausibilitat, ho acabem tot just d’albirar. 

 

Dic, doncs, que no existeix cap antagonisme racial sense fonament; perquè, si mai n’hi hagués 

un de semblant, crearia ràpidament fonaments reals per a l’antagonisme racial. 

 

De la impossibilitat d’un antagonisme racial sense fonament, no se segueix que tots els 

antagonismes d’aquesta mena siguin igualment racionals: no se segueix, i, prou òbviament, no 

és vertader. L’antagonisme final de la raça A envers la raça B podria ser, posem, 60% racional 

i 40% irracional, mentre que l’antagonisme final de B envers A podria ser 30% racional i 70% 

no racional. Qualsevol combinació d’aquest estil és possible, excepte aquella que assigni el 

valor de racionalitat zero a l‘antagonisme final de qualsevol dels bàndols. 

 

Tampoc no se segueix, de la tesi que els antagonismes racials no són mai sense fonament, que 

estiguin sempre moralment justificats. Ni tan sols no se’n segueix que cap antagonisme racial 

sigui mai moralment justificat. Hauria de ser obvi, de fet, que la meva tesi tracta només de la 

causació de l’antagonisme racial i no la seva justificació moral. Tot el que diu la tesi és que, 

en la causació de l’antagonisme racial, el grau de participació de les creences veritables i 

racionals sobre l’altre bàndol no és mai zero. Aquesta proposició està tan mancada de 

conseqüències morals com la proposició que diu que el grau de participació de la força de la 

gravetat en la causació dels accidents de trànsit no és mai zero.  
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IV 

Les meves “A” i “B” de fa un moment eren races, però és obvi que podrien haver estat 

igualment nacions, classes socials o religions populars. El meu argument sobre les races se 

sosté igualment bé aplicat a qualsevol parell de grups prou grossos i duradors: l’antagonisme 

entre ells, àdhuc si començà essent infundat, mai no restarà així per gaire temps. Per tant, crec 

que, d’una manera ben general, no existeix cap antagonisme social sense fonament.  

 

Quan, per tant, sentiu o llegiu dels torts d’Irlanda, de l’opressió dels negres, dels jueus o dels 

catòlics, dels greuges que França ha suportat de mans d’Alemanya o viceversa, dels crims 

dels rics contra els pobres o viceversa, dels sofriments que els homes han infligit a les dones o 

viceversa, dels pecats dels vells contra els joves o viceversa, podeu pujar-hi de peus: és segur 

que, en essència, és ben veritat. 

 

Naturalment, molts dels detalls deuen ser falsos, però la queixa, en general i sigui qui sigui 

que la faci, que hi ha motius vertaders i racionals per a l’animadversió, és certament veritable. 

Els torts soferts poden no ser igualment greus en ambdós bandols, ni igualment persistents, ni 

igualment generalitzats. Però que existeixen, ho haureu de creure, si sou racionals. 

 

Creieu-ho i oblideu-ho: “simplifiqueu”,97 atès que és un factor comú de tots els antagonismes 

socials. Com a mínim, us caldrà simplificar si el vostre objectiu és justificar que sols un dels 

bàndols de l’antagonisme ha de rebre una especial commiseració o (per exemple) una 

compensació. Perquè el que és comú a ambdós bàndols no pot justificar el tractament 

preferencial d’un d’ells. 

 

Ningú no necessita més que li ensenyin això que els nostres periodistes contemporanis. 

Alguns són prou ximples per imaginar que els cal només descobrir un grup de gent que hagi 

patit algun tort per justificar que rebin una consideració especial. Atès que qualsevol grup pot 

certament apuntar algun tort semblant a un periodista, res no pot ser més neci; o més adient 

per fornir els periodistes un subministrament permanent de feina. 

 

“Víctimes de la discriminació”, en diuen els periodistes avui. ¡Discriminació, ve-t’ho aquí! 

¡Com si els més afortunats dels humans no haguessin estat discriminats, conscientment o 

d’una altra manera, cada hora de les seves vides, per un o altre, a causa d’una o altra cosa! Pel 

                                                           
97 A l’original, «“divide through”». 
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fet de ser dones o de ser homes; pel fet de ser llestos o estúpids; perquè eren lletjos o perquè 

no ho eren; perquè eren pobres o rics; perquè eren joves o vells ; baixos o alts; … 

 

 

V 

La nostra espècie és certament més “plàstica” davant les influències externes que els coloms, 

els lleopards o qualsevol altre animal, i som, per tant, l’espècie en què l’educació pot produir 

uns canvis més grans. Aquest és el bri de veritat de l’educacionisme. Exactament fins a quin 

punt som plàstics i, per tant, fins on exactament podria, en principi, transformar-nos 

l’educació, nigú no ho pot dir amb certesa. Però és prou cert que els educacionistes han 

exagerat durant segles les possibilitats de millorar els éssers humans que ofereix l’educació. 

 

Konrad Lorenz va dir en alguna banda que es faria conductista quan els coloms fossin 

ensenyats a copular capgirats, però no abans. Jo encara extremaria més la juguesca: em 

tornaré educacionista quan criatures humanes de tres mesos siguin ensenyades a acceptar una 

dieta fixa de petroli amb la mateixa absència de “prejudicis” amb què accepten la llet materna. 

Tota l’educació del món no aconseguirà impedir per gaire temps que la majoria dels humans 

defensin el seu territori, fabriquin habitatges, s’aparellin, pugin els seus fills, etcètera, no pas 

més que l’educació ho aconseguiria amb els pardals.98 

 

Alguns educacionistes d’avui dia, és veritat, han estat prou coherents, o prou desesperats, per 

sostenir que àdhuc la direcció normal de l’interès sexual és completament un constructe de 

l’educació. Però fins en el cas que poguessim creure això de la nostra pròpia espècie, és 

evidentment excessiu atribuir-ho als sistemes d’educació dels nostres amics de quatre potes i 

de plomes. Nosaltres potser hem conspirat per discriminar l’homosexualitat a les escoles, però 

difícilment pot suposar-se que els pardals, els cangurs, etcètera hagin participat en el complot. 

 

Si res pogués educar els educacionistes, seria un espectacle com ara la mortal tempesta 

d’antagonismes que és el Beirut d’avui [1988]. ¿Quina persona racional pot creure que més 

escoles i universitat allí serien de cap ajut? De fet, naturalment, solament reproduirien o (més 

aviat) agreujarien, els antagonismes de l’entorn. 

 

Suposem que demà instal·léssim alguns dels nostres educacionistes a Beirut, i que els 

haguessim donat tot el que poden fornir la bona voluntat, l’experiència i els diners. ¿Què 

                                                           
98 A l’original «kookaburras», uns ocellets molt comuns a Austràlia. 
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passaria? Llur primer report seria: “Ens sembla que es necessita educar també els pares (i per 

tant es necessiten més personal i diners)”. El següent seria: “Ens sembla que es necessita 

educar tota la comunitat, també (i per tant es necessiten més personal i diners)”. El següent 

seria: “Ens sembla que es necessita educar la comunitat internacional, també (i per tant, 

etcètera)”. En resum, tindríem encara una altra il·lustració experimental de la falsedat de 

l’educacionisme, acompanyada de les declaracions interessades que l’experiment no havia 

estat net. Àdhuc quan llurs escoles i universitats jaguessin en ruïnes, encara trobaríeu els 

educacionistes al·legant que sols amb una mica més de diners que haguessin arribat per 

ajudar-los a combatre els prejudicis… 

 

La història és certa: sols les dates han estat canviades. De fet, un gran nombre 

d’educacionistes occidentals van estar-se al Líban des d’almenys 1850 fins fa unes dècades. 

Assoliren la màxima influència poc després de la II Guerra Mundial, quan hi hagué durant un 

temps una Universitat Americana de Beirut i tot. Per descomptat que aquesta universitat 

sucumbí fa molt de temps als antagonismes polítics, religiosos i racials que l’envoltaven. O 

digueu, si trobeu que no podeu parlar així, que sucumbí als “prejudicis” polítics, religiosos i 

racials. Però l’única conclusió racional que pot treure’s d’aquest cas, com d’un milió d’altres, 

és que els antagonismes socials no són, per norma, eliminables per l’educació. 

Malauradament, però, res no pot educar els educacionistes. 

 
 

VI 

És, doncs, una creença ben ximple el que es troba darrera del neologisme del segle XX 

“prejudici racial”: la creença que l’educació pot esvanir l’antagonisme racial. Però, més o 

menys a la darrera dècada, “prejudici racial” ha estat depassat per una expressió encara amb 

menys solta: “racisme”.  De fet, és un d’aquest mots tan perfectament extravagants que poden 

servir de diagnòstic: cap persona sensata no els fa servir mai sense posar-los entre cometes. 

(N’hi ha hagut ple, de mots així: “espiritualisme” n’era un, i “cienciologia” n’és un exemple 

més recent). 

 

 “Racisme” és un neologisme tan recent que, tan tard com el 1971, no era encara a l’Oxford 

English Dictionary. Però un cop arribat, va escombrar tot el que hi hagués abans. Avui dia no 

pots obrir un diari ni una revista popular sense trobar-lo. T’arribes a preguntar com s’ho 

havien pogut manegar els periodistes sense aquest mot, fins fa poc. Un polític d’ara no pot de 

cap manera negligir cap oportunitat d’imprecar contra el “racisme”. Probablement pugui 
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recordar el primer cop que va sentir la paraula, malgrat que ara hagi de pretendre que ha 

tingut sempre “racisme” en el seu repertori de de tòpics imprecables. Quasi segur que els seus 

sentiments reals envers la gent d’altres races no són més càlids que els de la majoria dels 

votants; però li cal aparentar altrament, i proferir les imprecacions rituals sempre que se’n 

presenti l’avinentesa. 

 

No és fàcil d’imaginar un espectacle més estrafolari que aquest. Daniel Defoe digué que, cap 

al 1700, la majoria dels anglesos estaven disposats a lluitar a mort contra el papisme, sense 

saber ben bé si el papisme era un home o un cavall. Però l’espectacle que fem avui és encara 

més còmic, i molt menys honest. Quasi tothom coincideix a declarar el “racisme” fals i 

detestable. Encara que absolutament tothom sap que és veritat. 

 

“Racisme” és la creença que algunes races humanes són inferiors a altres en alguns aspectes, i 

que en alguns casos és escaient fer d’aquestes diferències la base del nostre comportament 

envers la gent. És aquesta proposició la que avui dia és contínuament declarada falsa, malgrat 

que tothom sap que és veritable; de la mateixa manera que tothom sap que les persones són 

diferents en edat, sexe, salut, etcètera, i que a voltes és pertinent fer d’aquestes diferències la 

base del nostre comportament envers elles. 

 

Evidentment, la inferioritat entre races, com la inferioritat entre qualsevol altres dues coses, és 

possible només en algun respecte particular. Siguin A i B dues races, llibres, materials de 

construcció o qualsevol altra cosa; A no pot ser inferior a B sans phrase: cal que ho sigui en 

algun respecte concret. Podria passar que fos inferior en tot respecte en què hom pugui pensar, 

però s’esdevé més sovint que, si A és inferior a B en alguns respectes, li és igual o superior en 

altres. Això és tan veritat per a castes de cavalls o marques de cotxes com per a les races 

humanes; però és veritat per a les races humanes, també. I tal com de la inferioritat d’una 

casta de cavalls o d’una marca de cotxe respecte d’una altra, en fem a vegades i de manera 

pertinent la base del nostre comportament envers ella, passa el mateix amb la inferioritat 

d’una raça humana davant d’una altra. 

 

Els japonesos són inferiors als escandinaus a fer criatures pèl-roges. Els escandinaus són 

inferiors als negres africans en la capacitat de fer criatures amb el cabell enrinxolat. És quasi 

segur que un malai serà inferior en pes i alçada a un maorí. Un etíop sembla tenir un físic més 

adaptat per a les curses llargues que no pas un esquimal. Els àrabs són considerats menys 

industriosos que els xinesos. Si vols fitxar potencials campions de bàsquet, series boig si no 
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t’interessessin més els negres americans que no pas els vietnamesos. Si has de seleccionar 

gent dotada per als negocis a Fidji, series boig si no et fixessis més en els hindús fidjians que 

no pas en els nadius fidjians. Qualsevol persona que recluti un exèrcit hi preferirà de molt 

alemanys a italians. Si el que vols de les persones és l’aptitud per formar llaços familiars 

estables, t’estimaràs més italians o xinesos que no pas negres americans. Una notable 

capacitat matemàtica és més fàcil de trobar en un hindú o en un hongarès que no pas en un 

aborigen australià. Si selecciones treballadors i en valores la docilitat per sobre de qualsevol 

altre tret, preferiràs xinesos a americans blancs. Etcètera. 

 

Evidentment totes aquestes coses són perfectes llocs comuns, però això és part del meu 

argument: tothom sap un munt, probablement centenars, de veritats com ara aquestes. 

Naturalment, aquestes veritats poden encara fer caure en l’error en casos concrets: el 

seleccionador més racional pot tanmateix trobar un xinès gandul, o perdre’s un nadiu fidjià 

que sigui un geni de les finances. Però si això s’addueix com a objecció al que he dit, 

aleshores l’objecció és trivial i estúpida, per tal com aquestes possibilitats són en tot cas 

permeses per la naturalesa estadística de les veritats en qüestió. Evidentment que són 

possibles els xinesos ganduls i tota la resta: però la qüestió és que les probabilitats van en 

l’altre sentit. 

 

Tampoc no afecta la veritat de les proposicions que he enumerat el fet que alguns dels trets en 

qüestió siguin més culturalment determinats que no genèticament determinats. Són en tot cas 

trets estadísticament associats a la raça, d’una manera prou adequada com per fer de la raça 

una guia racional en àrees de la política com ara el reclutament o la immigració. Cal recordar 

que els gens són un descobriment científic, ben recent per cert. Ara sabem que són el que 

causa les diferències racials; però tothom sabia de l’existència de diferències racials des de 

molt abans que ningú sapigués de l’existència dels gens. 

 

Atès que tothom sap que el “racisme” és veritat ¿per què, en països com el nostre, es declara 

fals amb tanta constància, bel·ligerància i quasi universalitat que és fals? No puc explicar-ho 

de cap manera. Sembla que sovint es creu que, si admets veritats del tipus que he enumerat 

més amunt, la coherència exigeix que intentis assassinar races senceres de gent. No sé què es 

pot dir d’una creença tan ridícula... excepte que és extremadament ridícula. Agafem el meu 

exemple de la cursa de llarga distància, els etíops i els esquimals. Com la majoria de la gent, 

no sóc un entusiasta fanàtic de les curses de llarga distància. Però suposem que ho fos: ¿la 

coherència exigiria que jo intentés exterminar els esquimals i multiplicar el nombre d’etíops? 
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¿Per què “racisme” és una paraula completament insensata? Per la mateixa raó que ho seria 

“llevantisme”, si tinguessim un mot per a la creença que el sol surt per llevant. No hi ha 

necessitat, ni per tant utilitat, d’un terme per a una creença que tothom sap que és certa. 

Encara menys hi ha necessitat d’un mot que acabi en “-isme”, perquè genera la il·lusió que no 

tothom comparteix la creença en qüestió.  

 

Si hem de tenir “racisme”, ens tocaria també tenir un “salutisme” per la creença que la salut 

d’algunes persones no és tan bona com la d’altres, i que les diferències de salut són a vegades 

preses pertinentment com a base del nostre comportament envers les persones. Això tindria 

alguns avantatges: tots els metges, per exemple, serien convictes ex officio del crim de 

salutisme. L’inconvenient fóra que hi hi hauria moltíssimes, massa noves paraules d’aquest 

estil. Ens caldria un “tempisme” per la creença que el temps és pitjor en uns dies que en altres, 

i d’aquestes diferències de temps en fem a vegades i de manera pertinent la base de les nostres 

diferències de comportament. Necessitaríem un “climatisme” per al crim de preferir uns 

climes a uns altres. Per al crim (notòriament estès) de preferir un veïnat a un altre 

necessitaríem un “veïnatisme”. Etcètera. 

 

 

VII 

Quan saps que certa proposició és veritable, gairebé mai no una bona idea estar sempre 

denunciant-la com a falsa i detestable. Et malbarata molta energia i, el que és encara més 

important, tendeix a paralitzar-te. El que saps t’empeny en un sentit, mentre el que dius tiba 

en el contrari.  

 

Aquesta ha estat la situació de tots els polítics australians en les recents discussions sobre 

política d’immigració. Tots han despès una gran quantitat d’energia agregant-se a la denúncia 

ritual del “racisme”. Però, empenyent en sentit contrari, hi ha el seu propi sentit comú i el seu 

coneixement, i hi ha també –molt més important– un electorat neguitós. D’on llur paràlisi, i la 

irreal vulgaritat que ha caracteritzat tot el debat. Quan tothom diu el que sap que no és veritat i 

ningú no diu el que sap que és veritat, un vel d’irrealitat ho cobreix tot. 

 

A diferència dels polítics, els nostres periodistes no tenen un electorat neguitós que posi límits 

als seus absurds. Per tant, les recents discussions sobre immigració els han fornit una 

oportunitat de satisfer llur passió anti-“racista”, virtualment sense restriccions. Com a resultat, 
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alguns periodistes han esventat idees sobre la immigració molt més grotesques que les que 

cap polític podria assumir. En donaré dos exemples.  

 

A Sydney hi ha una ràdioperiodista que fa un programa participatiu en una de les emissores 

comercials. En converses recents ha plantejat més d’un cop una pregunta increïble, que ella 

mateixa no sembla capaç de respondre: ‘¿Tenim dret a impedir que algú vingui a Austàlia?’. 

(Poso la pregunta entre cometes simples perquè potser les paraules no m’han arribat 

exactament; no vaig sentir les converses, però em refio d’un amic que ho va fer i recorda així 

els termes de la qüestió). 

 

El segon exemple és d’una periodista que presenta un show televisiu en el canal públic de 

Sydney. En una entrevista recent (de què informava The Newcastle Herald el 23 d’agost de 

1988), digué: “Veig el món com un sol lloc. És de neanderthals asseure’s a la caverna 

particular i dir: aquesta és meva”. Està a matar amb els prejudicis i (evidentment) és una 

ardent educacionista. “M’irrita qualsevol mena de prejudici contra qualsevol mena de gent. 

Nosaltres [ço és, els sense prejudicis] sóm els afortunats. Déu ens ha fet aquest regal per 

educar la resta de la humanitat, i això és molt bonic”.  

 

La ràdioperiodista viu a Austràlia i també, sens dubte, en alguna mena de pis o de casa. No 

preguntaria a la ràdio quin dret té d’impedir l’entrada de ningú a ca seva. ¿Per què? Bé, 

òbviament, perquè s’adona que fóra un acte d’insensatesa autodestructiva, propera a la 

bogeria. Però no té escrúpol de fer a la ràdio la mateixa pregunta sobre el seu país. 

 

Igualment la periodista televisiva. Com mostra la citació de més amunt, està en contra que 

ningú anomeni cap lloc seu; o sigui que, per exemple, ens diu als australians que no hauríem 

d’anomenar Austràlia el nostre país. Molt amable, però dubto que sigui coherent. Perquè em 

sembla que trobaria la manera correcta de comportar-se si, per exemple, trenta amics de P.W. 

Botha apareguessin pel seu pis i li diguessin que no podia anomenar-lo el seu pis: que el pis 

era d’ells més que no pas seu. 

 

Venint de qualsevol, les citacions que he fet més amunt serien exemples increïbles 

d’insensatesa i d’irresponsabilitat. Venint com vénen de persones en posicions d’influència, 

són pitjors. Tot i que no sembla que hagin perjudicat llur popularitat; més aviat, em 

sorprendria que no hagués estat a l’inrevés, almenys entre els periodistes. L’anti-“racisme” és 
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ara la gràcia santificant: si la tens, no hi ha ximpleria ni irresponsabilitat que els periodistes 

no t’hagin de perdonar, i fins afegir-la al teu crèdit. 

 

Els comentaris de periodistes com els que he citat i la paràlisi dels nostres polítics en el tema 

de la immigració són fenòmens històrics tan estrambòtics que assenyalen una nació afectada 

de mania suicida, amb la mort-per-immigració com a sistema adoptat. Clarament, és el més 

atroç dels “racismes” per part nostra admetre només un miserable centenar de milers 

d’immigrants l’any, i murmurar per la construcció aquí d’una sola ciutat japonesa. ¿Per què 

no tenim cent mil immigrants cada mes, i una ciutat japonesa cada seixanta milles? 

 

Això és, segons tots els indicis actuals, o el que ara volem, o com a mínim el que 

aconseguirem: que Austràlia sigui el nou Manxukuo. Aquesta perspectiva em fa recordar 

algunes línies d’un gran poeta [John Dryden]:99  

 

Antigues profecies ens han dit:  

la nostra terra serà subjugada per una altra de més antiga. 

I mira, aquest món ja és aquí. 

 

Si aqueixos són ells, acollim aleshores amb alegria la nostra mort. 

Llurs mirades són tals que la misericòrdia en flueix, 

més gentil que la nostra innocència nadiva. 

A llur protecció podrem implorar la vida, 

vénen aquí no a conquerir sinó a perdonar. 

 

 

 

 

                                                           
99 La inserció del nom de l’autor és de l’editor Kimball. 
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8. Adéu a les Lletres (1986) 

 

a) Presentació 

 

«Adéu a les Lletres: marxisme, semiòtica i feminisme»100 va aparèixer publicat a Quadrant el 

maig del 1986 i pertany al conjunt d’escrits en què Stove reflexiona sobre el paper i la situació 

de les institucions acadèmiques. En l’Apèndix que figura al final d’aquest treball, el lector 

trobarà prou informació del context d’aquesta reflexió. Aquí diré sols que «Adéu a les 

Lletres» té un especial relleu dins de la biografia de Stove perquè representa l’atestat del seu 

desnonament universitari. Es tracta d’un text molt poc especulatiu: constatada, amb exemples 

públics, la ja llarga rutina clientelista de la Facultat de Lletres, Stove arriba a l’amarg 

reconeixement de la impossibilitat de «practicar i ensenyar la filosofia tal i com l’entenia» 

(per dir-ho en les mateixes paraules d’Armstrong d’uns anys abans).101 L’aliança fatídica de 

politiqueig universitari, impostura filosòfica i incompetència intel·lectual porten Stove a 

preferir el tancament de la Facultat de Lletres al desastre sense pal·liatius que ha acabat 

regnant-hi, sobretot a Filosofia. 

 

 

                                                           
100 STOVE [1986]. Traducció sobre la reimpressió a STOVE (1995b). 
101 Vegeu Annex, p. 73. 
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b) Traducció 

 

ADÉU A LES LLETRES: MARXISME, SEMIÒTICA I FEMINISME. 

 

La Facultat de Lletres de la Universitat de Sydney és una zona catastròfica, i no a la manera 

passiva d’un edifici bombardejat o d’una àrea inundada. Ho és en un sentit actiu, com un 

reactor nuclear que perdi a bell raig o un brot de febre aftosa en el bestiar. 

 

Així com, sovint, queden de forma inversemblant uns pocs llocs estalvis àdhuc en les pitjors 

zones catastròfiques, hi ha encara algun departament de la nostra Facultat de Lletres que 

manté una qualitat entre acceptable i bona. I el desastre de què parlo no ha assolit la Facultat 

de Ciències, ni les de cap dels estudis basats en les ciències, com Enginyeria o Agricultura.  

 

Tot el desastre de Lletres s’ha produït en els darrers vint anys. El 1965 la Facultat com un tot 

era mediocre; sempre ho havia estat. Però ni aleshores ni abans no era el que és ara, una font 

important de devastació intel·lectual i moral. Evidentment, el desastre no es limita a la 

Universitat de Sydney, ans és comú a les facultats de Lletres de la majoria de les universitats 

occidentals: si encara hi sobreviu res de valor de la tradició occidental d’estudis humanístics, 

és a despit de la majoria de la gent de les universitats que en són hereus.  

 

És extremadament difícil mostrar als forans el grau del desastre de Lletres, i jo no en tinc pas 

l’habilitat. La qualitat del desastre, en canvi, la puc mostrar fàcilment sols amb quants 

exemples concrets, representatius del que fan i diuen els membres típics de la Facultat de 

Lletres de la Universitat de Sydney d’ara. 

 

Exemple 1 

“L’estructura general del Dasein com a ésser-en-el-món no en determina l’existència 

mundanal històricament específica. Més aviat, el Dasein es troba sempre en alguna 

manera concreta de ser, continguda com a possibilitat dins de l’estructura general del 

seu ésser-en-el-món. La concepció filosòfica tradicional del cogito és vista com a 

emergida de la hipostació d’un possible mode d’ésser del Dasein a partir de la seva 

estructura general d’ésser-en-el-món. Aquesta forma d’ésser-en-el-món és la de la 

investigació científica moderna. Aquí, el comportament del Dasein, l’experiència i la 

comprensió d’ell, es modifiquen de maneres particulars. Aquesta hipostació comporta 
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una hipostació recíproca de la forma categorial pertanyent a la comprensió teòricament 

modificada dels objectes del Dasein.” 

 

¿Que això és, potser, una paròdia passablement enginyosa de la metafísica alemanya, escrita 

per algun positivista lògic el 1934? (“Dasein” és “existència”, en alemany). No, és prou 

seriós, i prou del dia. És un passatge representatiu d’un article publicat al Vol. 1 No. 2 (1984) 

de Critical Philosophy, una publicació del Departament de Filosofia General. Ho va escriure 

un titulat [graduate] d’aquest Departament que actualment hi fa de professor interí 

[temporary lecturer]. 

 

Exemple 2 

«“La noció de text implica que el missatge escrit s’articula com el signe: en un costat, 

el significant (la materialitat de les lletres i llur connexió amb els mots, frases, 

paràgrafs  i capítols), i en l’altre, el significat, un significat que és alhora original, 

unívoc i definit… El signe clàssic és una unitat segellada, el tancament de la qual reté 

el sentit, el priva de tremolar o d’esdevenir doble o divagant. El mateix fa per al text 

clàssic; tanca el treball, l’encadena a la seva lletra, el clava al seu significat.” (Roland 

Barthes). 

 

Escolliu un passatge de poesia o de prosa del període estudiat en el curs D5 i 

comenteu-lo en relació a la citació anterior.» 

 

Aquest exemple prové del Departament d’Anglès. És la pregunta d’un examen, datat del 

novembre de 1983, del “Curs D5: Llengua i literatura en els períodes de la Restauració i 

Neoclàssic.” Aquest curs era obligatori per als estudiants de Licenciatura (Honours) en el 

segon o tercer any d’Anglès. La citació de Barthes és un exemple representatiu d’això que 

s’anomena “semiòtica”. La Semiòtica, tot i que no surt al llibre d’Eric Rolls sobre plagues 

sobrevingudes, és una virulenta forma de picada de tàvec literària d’origen francès, que ha 

aconseguit arrelar fermament en el Departament d’Anglès i que infesta encara més 

implacablament la majoria dels altres departaments de llengües modernes; i no s’hi confina: el 

Departament de Filosofia General també mena cursos de Semiòtica ben concorreguts. 

 

Exemple 3 

«En altres paraules, la teoria feminista no pot contemplar-se acuradament com una 

explicació en competència o rival, que divergeix dels textos patriarcals sobre què es 
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considera veritable. No és un discurs veritable, ni una explicació més objectiva o més 

científica. Podria, més aviat, considerar-se una estratègia, una intervenció local i 

específica amb unes metes i uns objectius polítics definits, ni que sigui 

provisionalment. En la dècada de 1980, la teoria feminista ja no sembla pas cercar, en 

les seves hipòtesis i proposicions, l'estatus d’una veritat inalterable, transhistòrica i 

transgeogràfica. Més aviat, recerca formes efectives d’intervenció en els sistemes de 

poder per a subvertir-los i reemplaçar-los per altres de preferibles. L’estratègia implica 

el reconeixement de la situació actual, tant en les seves característiques generals i 

estructurals (alineaments macrolítics del poder) com en les seves formes específiques, 

detallades i regionalitzades (alineaments microlítics del poder).  

 

Com a sèrie d’intervencions estratègiques en els discursos patriarcals, la teoria 

feminista no aspira simplement a revelar què hi ha d’“erroni” o de fals en les teories 

patriarcals –això és, a remplaçar una “veritat” per una altra–. Aspira a inutilitzar el 

sistema, els mètodes i els pressupòsits patriarcals, a incapacitar-los per retenir llur 

dominació i poder.» 

 

Això procedeix d’una ponència titulada “¿Què és la teoria feminista?”, d’una tal Dra. 

Elisabeth Gross, qui l’ha presentat en públic unes quantes vegades. La Dra. Gross és una 

feminista molt fervent i influent. Titulada [graduate] al Departament de Filosofia General, 

n’era, quan escrigué aquest paper, professora interina [temporary lecturer]. Evidentment, 

aquest exemple és d’un tipus molt diferent a (1) i (2). Almenys és intel·ligible, i té també el 

mèrit de ser sincer. Serveix als meus propòsits perquè prova que, avui dia, la Facultat de 

Lletres té professors [lecturers] de filosofia que reconeixen amb tota franquesa que llur 

“filosofia” no té res a veure amb l’interès per la veritat i ho té tot a veure amb l’interès pel 

poder. Posat que no és fàcil que la Dra. Gross s’equivoqués en aquest punt, la seva revelació 

és, sens dubte, certa. Tampoc la Facultat, globalment, no troba que sigui cap demèrit per a la 

Dra. Gross. ¡Ni de bon tros! –però vegeu-ne més avall un relat edificant–. 

 

Com aquests tres exemples, fàcilment se’n podrien posar un miler, però evidentment ho 

estalviaré als lectors. A canvi, el lector o la lectora hauran de fer l’esforç d’imaginar aquests 

exemples multiplicats per un nombre d’algunes centenes, com a mínim. 

 

Els exemples 1-2-3 són representatius del que fa i és avui la Facultat de Lletres. La majoria de 

la gent de fora de la Facultat ho troba difícil de creure. La majoria de la gent de dins de la 
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Facultat, al contrari, fins la que no perpetraria coses semblants, no hi troba res de gaire 

sorprenent: es considera, com, de fet, és ara, el treball corrent de la Facultat. 

 

¿Què va provocar aquesta catàstrofe? Bé, la guerra de Vietnam fou sens dubte decisiva. No en 

dubtaria ningú que portés, posem, vint-i-cinc anys a la Facultat. Però si pretenem ser una mica 

més analítics, ens cal identificar els tres principals factors de l’actual malaltia terminal de la 

Facultat de Lletres: el marxisme, la semiòtica i el feminisme.  

 

Com a objecte de treball intel·lectual, el marxisme amb prou feines si arriba a ser una broma. 

“La ‘superestructura’ ¿és sols un ‘reflex de la base econòmica’?”. “Camarada, cal distingir 

sempre entre el materialisme mecànic i el materialisme dialèctic… entre la lògica aristotèlica i 

la lògica dialèctica… entre el socialisme utòpic i el socialisme científic”. “¿Les Tesis sobre 

Feuerbach són ‘progressistes’ o bé constitueixen una desviació del punt de vista del 

socialisme científic?”. Etcètera, etcètera. 

 

Havent descobert més tard què és el treball intel·lectual seriós, m’avergonyeix recordar que 

tot això em semblava el súmmum quan tenia dinou anys (encara que puc dir en defensa pròpia 

que, ja llavors, coses com ara les “contradiccions de la naturalesa” d’Engels –¿recordeu el gra 

de blat?– se’m feien molt difícils d’empassar). No: el marxisme és un temible problema social 

–i policial–, però també ho és el tràfic de drogues. És un temible problema polític, però també 

ho és el fonamentalisme islàmic. Però un problema intel·lectual, el marxisme no ho és, com 

no ho són el tràfic de drogues ni el fonamentalisme islàmic. 

 

El mateix Marx, a diferència dels seus milions de devots, sabia perfectament el valor de les 

seves improvisacions de pa sucat amb oli sobre la “dialèctica”. El 1857, havent publicat certes 

consideracions sobre el curs de la Sublevació Hindú llavors en marxa, les comentava a Engels 

així: “És ben possible que quedi com un imbècil. Però en aquest cas, un sempre se’n pot sortir 

amb una mica de dialèctica. Evidentment, he redactat la meva proposta de manera que sigui 

certa en qualsevol cas”. La cita és de la p. 152 del volum 40 (!) dels Collected Works, 

(Lawrence and Wishart). Caldria enganxar-la sobre cada porta de cada facultat de Lletres del 

món occidental (si no fos que és, ai las, una mica tard per fer-ho!). 

 

Empro aquí la paraula “semiòtica” en un sentit una mica més ample de l’usual. Habitualment 

es circumscriu a un corrent d’incomprensibilitat pretenciosa provinent de París (com a 

l’exemple (2) de més amunt). Però l’exemple (1) és palesament un altre cas de la mateixa 
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mena de transtorn terminal del llenguatge, malgrat la seva procedència primordialment 

alemanya. Per tant, considero (1) i (2) casos de semiòtica. És del tot impossible per a mi o per 

a qualsevol altre criticar aquest gènere: no entra en la categoria del criticable. És tan 

impossible com mirar de trobar errors tipogràfics en Finnegans Wake, o com mirar de trobar 

errors factuals o lògics en Barthes, Foucault, Derrida, Heidegger, etc. És una completa pèrdua 

de temps llegir uns autors, i preguntar-se si el que expliquen és correcte, quan no hi ha manera 

de poder dir si s’han equivocat. 

 

Després, hi ha el feminisme. Mirant tan sols el “moviment de les dones” en ell mateix ¿qui 

podria evitar de concloure que les dones són intel·lectualment inferiors als homes? Encara és 

hora que les feministes produeixin un sol escrit dedicat a llur causa al qual cap criatura 

racional pugui concedir importància. Llurs escrits només serveixen per mostrar que les 

autores, després d’haver comptat amb prop d’un segle d’unes possibilitats que mai cap dona 

no havia tingut abans, i que pocs homes, si cap n’hi ha, han fruit en grau superior –avantatges 

en llibertat, educació, riquesa i salut– no tenen encara res més per agafar-se que una 

il·limitada convicció sobre els seus propis i brillants mèrits, mèrits que el món, per alguna 

perversitat igualment il·limitada, no ha estat capaç d’apreciar. Llur sol tema és encara l’etern 

tòpic: ¡ens han estafat! Un tendeix a pensar: “Jesús, ¿per què no fan alguna cosa que els 

comporti respecte intel·lectual, en lloc de plànyer-se eternament de com se les priva de fer-

ho?”. Però aquesta idea no va enlloc, com deixa entendre la meva càndida col·lega de 

l’exemple (3): pretendre fruits intel·lectuals del feminisme és com demanar la lluna. 

 

Intel·lectualment, doncs, la suma de marxisme, semiòtica i feminisme és 0+0+0=0. 

Moralment i institucionalment, tanmateix, llur efecte combinat en el treball universitari havia 

de ser, i és, simplement letal. Prenem la qualificació dels estudiants: ¿com podria la correcció 

d’exàmens ser altra cosa que una broma o una presa de pèl, si les preguntes en un full 

d’examen són coses com l’anterior exemple (2)? Prenem l’ensenyament: ha de ser una farsa 

surrealista, si les idees del mestre sobre el treball intel·lectual són com ara les representades 

per l’exemple (1). Prenem les adjudicacions de llocs de treball de la universitat. Aquí 

l’impacte del feminisme és palès, i el muntatge té el suport o la connivència de quasi tothom 

de la Facultat de Lletres. De l’impacte moral i institucional del marxisme no cal que en digui 

res aquí, perquè a les universitats no hi ha res bàsicament diferent del que trobem en molts 

altres casos ben coneguts, com a la Federació de Treballadors de la Construcció.  
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De tots els departaments de la Facultat el que exemplifica millor les tres influències de què 

parlava és el de Filosofia General. Al d’Anglès potser hi hagi més feministes, a Francès potser 

hi hagi semiòtics encara més impenetrables, Antropologia i Belles Arts potser comptin amb 

marxistes encara més estúpids, però res no supera Filosofia General: és un desastre integral. 

Entre els membres de la Facultat, per tant, cap altre departament no gaudeix d’un cercle més 

ample d’amics i admiradors que Filosofia General. 

 

El 1976, tres numeraris [permanent members] d’aquest Departament en fugiren, i van trobar 

asil a l’altre departament de l’Escola de Filosofia; el 1984 en fugiren tres més. Aquestes 

“barcades de fugitius” ¿van generar a la Facultat cap indignació envers aquells que en 

provocaven la fugida? Més aviat al contrari, com en el cas dels vietnamesos, no han fet més 

que elevar l’estima general que es té pels perseguidors. Paral·lelament, els fugitius han deixat 

Filosofia General una mica migrada –en quantitat de filosofia, a banda i tot de la seva 

deficiència en qualitat–. Però no passa res: els cursos de marxisme, de feminisme i de 

semiòtica hi són nombrosos com mai. I no hi ha exàmens. Per aquestes dues raons, Filosofia 

General és un departament molt popular entre els estudiants, quasi tant com ho és entre els 

docents. (Com va dir un refugiat-estudiant, a Filosofia General, el repte és suspendre). Si un 

departament, en aquestes condicions, no pot produir un marxista per minut, deu ser que ni ho 

intenta. 

 

El que resta de Filosofia General no és ja un departament de filosofia sinó un lloc de recés, on 

les devocions prescrites per la pietat feminista o marxista poden practicar-se en pau i sota la 

direcció de sacerdots qualificats. Cap al 985 dC, el rics pietosos o pecadors solien dotar 

generosament monjos o monges perquè reséssin perpètuament pels difunts o perquè cantessin 

salms. El 1985, el contribuent dota generosament els religiosos i religioses de Filosofia 

General perquè recitin diàriament cursos rituals sobre els homes, el capitalisme, la “filosofia 

analítica”, etcètera, etcètera. 

 

No voldria pas donar entenent que a Filosofia General no hi ha cap persona capaç. De fet, dos 

membres del Departament, els doctors Georges Markus i John Burnheim, tenen notables 

aptituds intel·lectuals. Però tan important com la capacitat, ho són els interessos, i en el cas 

d’aquestes persones, la seva gran capacitat no té correlació amb interessos purament 

intel·lectuals, que no són el mateix que els interessos polítics. El Dr. Markus és un refugiat 

hongarès i, a l’igual que molts altres com ell, és extremadament intel·ligent i instruït. Però, 

com també és corrent en aquests casos, continua fermament compromès amb la possibilitat de 
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quadrar el cercle: inventar alguna forma de socialisme que no maximitzi el terror i la pobresa. 

No pot sortir del cicle rutinari de “la crítica de A sobre les distorsions de B en parlar de les 

revisions de C sobre el marxisme” –¡ja sabeu què vull dir!–. En més d’un sentit, el Dr. 

Markus té sort de ser aquí, perquè als països comunistes europeus, evidentment, ja no hi ha 

ningú que es prengui aquesta mena de coses com a tema de reflexió seriosa; els mateixos 

intel·lectuals del propi Partit no s’estan pas de fer-ne broma. Als països lliures, en canvi, 

proporciona una reputació excel·lent i omple llibres gruixudíssims que es venen molt bé. 

 

La carrera del Dr. Burnheim ha estat, almenys a primera vista, més variada. Havia estat 

capellà catòlic i presidia St John’s, la institució educativa [college] catòlica adjunta a la 

Universitat. Però arribà el dia (durant la guerra de Vietnam, és clar) que ho hagué de deixar 

córrer tot perquè havia trobat la religió veritable: la religió de Lletres, amb el marxisme, el 

feminisme i tot això. El que ara presideix localment és aquesta interessant religió. Sens dubte, 

el Dr. Burnheim en subscriu plenament sols alguna sub-varietat rebuscada i encara més 

apassionant, però bé cal concedir alguna mena de distància entre un clergue docte i la massa 

de simples creients. 

 

Dos nomenaments recents a Filosofia General han revelat el caràcter tant del Departament 

com de la Facultat en general. Una de les vacants era una plaça de professor numerari 

[tenurable lectureship] de feminisme. El Departament volia nomenar-hi certa candidata 

interna, concretament la Dra. Gross que he esmentat abans. Hi havia, tanmateix, una forta 

competència amb candidates externes i en comparació, almenys en publicacions filosòfiques, 

les qualificacions de la Dra. Gross prometien poc. Algunes de les candidates externes havien 

publicat en revistes internacionals de filosofia de primera línia (i no sols sobre feminisme). La 

Dra. Gross no, ans ben bé la meitat de la seva llista de publicacions era a Intervention, Gay 

Information, Scarlet Woman, Filmnews, On the Beach, etcètera, revistes potser prou dignes 

però que no publiquen gaire filosofia, o no gaire bona.  

 

És evident que ningú no considera les publicacions com l’única base dels nomenaments 

universitaris; però en aquest cas hi havia, a més de la qüestió relativa al que no havia publicat 

la Dra. Gross, la relativa al que havia publicat: concretament, l’article d’on he pres l’exemple 

(3). Aquest article era sincer, com he dit, però també tenia alguna cosa de calculat. Perquè 

¿quina manera millor pot haver-hi de desarmar per endavant qualsevol possible objecció 

intel·lectual al que dius que anunciar –sobretot si és veritat– que no t’interessa gens el debat 

intel·lectual, sinó el debat sobre el poder? I si algú es pensava que un avís així podria girar-se 
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molt seriosament contra una candidata a una plaça universitària de professora de filosofia 

[lectureship in philosophy], sols demostraria fins on arriba el seu desconeixement de la 

situació actual de la Facultat de Lletres de Sydney. 

 

Dels disset membres permanents de l’Escola de Filosofia, onze van considerar profundament 

ofensiu aquest article de la Dra. Gross. Per aquest motiu, i alguns altres, foren de l’opinió que 

el seu nomenament seria “inacceptable en qualsevol circunstància”. Llur opinió, amb aquestes 

mateixes paraules, fou transmesa al comitè de selecció. Fins al mateix comitè, la majoria dels 

filòsofs era d’aquesta opinió, i va expressar-la amb tota claredat. No hi fa res: cal alguna cosa 

més que una fotesa així per desviar el bulldozer feminista. El comitè va avalar el nomenament 

de la Dra. Gross per una majoria dels dos terços. I no insistiré mai prou sobre la 

representativitat d’aquest comitè de selecció. Ans al contrari, totes les parts interessades estan 

d’acord que el resultat hauria estat el mateix en qualsevol altre comitè de la Facultat de 

Lletres. 

 

La segona vacant era també una plaça de professor numerari [tenurable lectureship]. Una 

vegada més, el Departament volia nomenar-hi certa candidata interna. Ja ho havia provat: un 

intent, l’any 1984, de nomenar la mateixa persona a una plaça fixa fou, de fet, una de les 

causes de l’èxode, aleshores, d’alguns dels membres permanents del seu professorat. En 

aquesta segona ocasió, la competència de candidats externs era encara més forta; tan forta que 

era insuperable, a parer de la majoria dels filòsofs tant a l’Escola com al comitè. Tanmateix… 

–però no cal completar la història, ni hauria calgut revelar quin era el sexe de la persona 

agombolada pel Departament: els relats verídics dels darrers nomenaments a Lletres de la 

Sydney es tornen de seguida molt monòtons–. 

 

Les religions populars sempre es divideixen en sectes enfrontades, i no caldria dir que l’amor 

no té lloc entre les diverses sectes de Filosofia General. Entre marxistes i feministes, i entre 

semiòtics i marxistes, les relacions són dolentes. Cada grup s’ha format una opinió precisa de 

la qualitat intel·lectual i del capteniment dels altres. El liberals sovint s’aconsolen amb aquesta 

mena de divisions; però no ho haurien de fer, almenys en aquest cas, perquè els rengles 

s’estrenyen prou ràpidament sempre que els convé.  

 

N’hi va haver no fa gaire un cas manifest, quan s’intentà forçar la fusió de Filosofia General 

amb el Departament de Filosofia Tradicional i Moderna. Davant d’aquesta amenaça, el Dr. W. 

Suchting, que és un dels marxistes de Filosofia General, va donar suport en el comitè de 
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selecció a les dues dones els nomenaments de les quals he narrat suara, malgrat que ell havia 

estat, fins que no sorgí l’amenaça de fusió, un dels seus crítics més severs. I quan un 

excol·lega el burxà sobre aquest canvi tan sobtat de postura, el Dr. Suchting fou prou sincer 

per respondre-li: “El vostre defecte, X, és que no heu estat mai un home de partit”. 

Probablement no es referia a cap partit en concret, i si s’hi referia, tant és quin fos. Segur que 

tenia al cap el manament general del marxisme-leninisme de conservar l’organització al preu 

que sigui. Fos el que fos, l’explicació insinuada pel Dr. Sutching del seu propi comportament 

era sens dubte verídica, cosa que il·lustra no sols la capacitat d’estrènyer els rengles, sinó 

també l’ethos general del Departament de Filosofia General. 

 

Les pèrdues ràdioactives i els brots de febre aftosa poden aturar-se. El desastre de Lletres és, 

de molt, més important que aquestes dues coses, però no és gens clar que pugui arribar a ser 

aturat. Si hi ha cap via políticament possible per fer-ho, segurament començaria per la 

reintroducció (en tot cas imperativa) de taxes, almenys per als estudiants de Lletres. Això 

milloraria molt la qualitat dels estudiants, a més de reduir-ne molt el nombre. S’obriria així 

camí per a, de manera semblant, reduir el nombre i millorar la qualitat del professorat de 

Lletres.  

 

Evidentment, tal mesura per ella mateixa sols serviria per reduir les nostres pèrdues.  

 

Però fins si tan sols una quarta part dels diners que actualment es malgasten en Lletres fossin 

derivats a les facultats científiques, ja hi hauria guanys: guanys per a la nació com també per 

al coneixement.102 

 

 

                                                           
102 L’editor de la font, Kimball, afegeix aquesta «Postdata: La professora Elizabeth Grosz (abans Gross) és ara 
(2005) Professora [Professor] del Department of Women's and Gender Studies de la Rutgers University (New 
Jersey, USA)». El novembre de 2007 vaig comprovar que hi continuava. 
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APÈNDIX 

ELS ESTUDIS FILOSÒFICS A LA UNIVERSITAT DE  SYDNEY (1927-2007) 

 

 

a) L’Austràlia de John Anderson (1893-1962) 

 

Segons totes les fonts,103 hi ha un abans i un després de John Anderson en els estudis 

filosòfics a Austràlia. Escocès, fill d’un mestre d’escola socialista i anticlerical, el 1917 

obtingué el graduated Master of Arts with first-class honours en filosofia, matemàtiques i 

natural philosophy a Glasgow. La seva formació filosòfica inicial, victoriana, s’emmarca en 

l’Absolute Idealism, que acabaria rebutjant. Li interessaren els seus contemporanis William 

James, G. E. Moore i Bertrand Russell; aquests, juntament amb els nous realistes (sobretot 

Samuel Alexander), van ser els fonaments del seu pensament. Freud, Marx i els pluralistes 

polítics del diari New Age, d’Orage, li deixaren igualment una gran empremta. 

 

Però Anderson no fou seguidor de cap d’aquestes escoles de pensament. La interpretació que 

feia dels seus predecessors i contemporanis fou, en realitat, idiosincràtica. En qualificar el seu 

pensament,  hom ha parlat de «realisme positivista» i de «posició general pluralista»:  

 

«Sostenia que qualsevol cosa, fos un objecte físic, una ment humana o una societat, és 

una pluralitat d’accions de cooperació i de competència, essent cadascuna d’elles al 

seu torn una pluralitat complexa. No hi ha absoluts ni en la forma de totalitats de què 

qualsevol cosa és una part, ni en la d’unitats elementals de què tot és fet, ni en la d’un 

Ésser autosubsistent de què tot depèn. D’on hom no pot saber mai res de 

completament cert sobre res; per dir-ho com Heràclit, hom ha d’esperar sempre 

l’inesperat. No hi ha cap camí de coneixement ni més alt ni millor que l’experiència, 

una experiència tanmateix no de simples sensacions sinó de situacions complexes. 

Àdhuc les matemàtiques i la lògica són esmenables a la llum d’experiències futures.  

 

En ètica i estètica Anderson defensava que els nostres judicis són objectius. La seva 

estètica era molt lligada al formalisme de Roger Fry.  

En ètica tenia pocs precedents: la Bondat, sostenia, és característica de certes formes 

d’activitat mental (de l’amor, del coratge, de la contemplació i la creació de bellesa, de 
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l’esperit de producció, de l’esperit d’investigació), que no s’han de pensar com a 

finalitats; si de cas, s’adquireixen copsant-los d’altri, més que no per una recerca 

deliberada. Altres nocions ètiques, com drets, les definia en termes purament 

sociològics».104 

 

Tot i no haver-se interessat mai gaire pel materialisme dialèctic ni per la teoria política 

marxista, Anderson tenia inicialment grans simpaties per alguns objectius polítics marxistes. 

En arribar a Austràlia (1927), s’afilià al moviment comunista i va escriure als seus diaris. Fins 

que la línia estalinista del partit li’n va fer perdre la il·lusió; va treballar llavors un temps amb 

el grup dissident de Trotski, però se’n desencantà igualment: veia que la doctrina de la 

dictadura del proletariat implantava un estat servil.  

 

«Després d’això, alguns van considerar que s’havia tornat un conservador polític. Però 

seria més ben descrit com un demòcrata pluralista liberal. Liberal en fou sempre, però 

conservador en el sentit ordinari, en política, ètica, estètica, epistemologia i metafísica, 

no en fou mai.  

 

En lògica era conservador amb un toc liberal (quan Bertrand Russell i altres 

reformaven la lògica tradicional en una línia poc convencional, Anderson  no veia amb 

bons ulls el que feien i proposava una reforma molt menys radical). 

 

En el que de sempre fou conservador era en l’ensenyament, adoptant la que veia com a 

posició clàssica: insistia a requerir una alta exigència intel·lectual en qualsevol estudi, 

a reclamar l’exercici de la crítica i a considerar que uns estàndards elevats caldrien 

sempre. Respecte dels procediments educatius, era conservador; mai no tingué 

estómac per a la frivolitat. I no es guanyava pas cap simpatia dels col·legues quan 

defensava que els cursos dedicats a la preparació professional no esqueien en una 

universitat: l’estudi de les humanitats, de les ciències (físiques i biològiques) i de les 

ciències socials n’era la tasca primordial; l’ensenyament, i l’aprenentatge de destreses 

i procediments professionals, segons el seu punt de vista, s’havien de portar a terme 

fora de la universitat».105 

 
                                                                                                                                                                                     
103 Sempre des del que és accessible per Internet, les notícies australianes oscil·len entre el silenci de la pròpia 
Universitat de Sydney i les extenses valoracions encesament anticomunistes dels conservative actuals. Em 
quedo, com a síntesi ponderada, O'NEIL (1979). 
104 O'NEIL (1979). 
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A això s’hi unia la convicció que l’exercici de la crítica és imprescindible:  

 

«res no pot suposar-se per sobre de la crítica, ni s’ha de permetre que res faci el paper 

obscurantista d’afeblir ni d’impedir la crítica. Veia que la censura, el patriotisme, la 

religió i algunes convencions socials com ara el bon gust feien aquest paper i, en 

conseqüència, va atacar-los tots, tant dins com fora de la universitat».106 

 

Aquestes idees, però, no arribaren a generar un moviment filosòfic. Anderson mateix no va 

formular-les mai com un corpus teòric global, però el seu llarg mestratge a Sydney (1927-

1958) va generar el que la tradició filosòfica australiana anomena Andersonians. Aquests eren 

els qui, com Stove, en foren deixebles brillants i entusiastes, i sembla un lloc comú en els 

comentaris australians que «esdevingueren personatges importants en les respectives 

disciplines pel fet que foren capaços de sotmetre els mateixos ensenyaments d’Anderson a la 

crítica que ell preconitzava per a tot, llevat de les seves pròpies idees».107 

 

Anderson protagonitzà tres enfrontaments sonats amb l’stablishment australià, amb el 

parlament i la premsa pel mig, dels quals la llibertat universitària sortí guanyadora tant com 

ell mateix. 

 

El primer, el 1931, en qualificar el patriotisme d’obscurantista; el segon, dotze anys més tard, 

quan va defensar que religió i educació eren incompatibles; el darrer, poc abans de retirar-se 

[c. 1958], a resultes de la campanya que li van muntar acusant-lo –i a altres amb ell– 

d’ensenyaments immorals i de corrompre el jovent.108  

  

Alguns aspectes importants de la seva herència a la Universitat de Sydney foren, a part de la 

gran autonomia de la universitat i de la fortalesa de la llibertat de càtedra, una vigorosa 

tradició crítica de base naturalista-positivista distant del marxisme, i uns estàndards 

acadèmics alts; i també que el wittgensteinisme, a diferència del que va fer a Melbourne, no 

hi arrelés. 

                                                                                                                                                                                     
105 O'NEIL (1979). 
106 Ídem. 
107 Ibídem. 
108 Encara que no se sapigués res més d’Anderson, ha de resultar filòsoficament sospitós que un metge catòlic 
fanàtic, un jutge protestant i un arquebisbe anglicà s’apleguessin per moure-li un procés amb uns càrrecs tan 
similars als imputats a Sócrates en el seu moment. 
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Dos deixebles seus, Stove i Armstrong (el seu successor a la Càtedra Challis de Filosofia),109 

malgrat la distància que havien pres del seu mestre i entre ells mateixos, encarnaren la que en 

seria continuïtat natural, i encapçalaren la resistència als vents que bufaven a totes les 

universitats occidentals cap a 1968.  

 

 

b) The sixties troubles: l’època de Vietnam i l’escàndol del Departament de Filosofia.110 

 

Al llarg dels anys de 1960, les universitats d’Austràlia –com arreu del món occidental– es van 

fer més grosses i nombroses; i foren els anys de la guerra de Vietnam i de totes les protestes 

que va comportar. Recordi’s que Austràlia hi va tenir soldats fins a 1972.  

 

Convé recordar, també, que l’expansió de la universitat a mitjan segle XX no sols va provocar 

l’admissió a la docència universitària de persones que no hi haurien arribat mai pocs anys 

abans i l’increment extraordinari de les ràtios (la massificació pròpiament dita), sinó que, 

generalment, no s’acompanyà de les oportunes modificacions en el plantejament i la gestió 

tradicionals d’aquestes institucions. Aquests fets contenien en ells mateixos el germen de tot 

el malestar estudiantil.111 Les universitats haurien estat, doncs, institucions conflictives en 

qualsevol cas. Però a Austràlia, a més, hi havia servei militar obligatori, i Austràlia 

participava en la guerra de Vietnam.  

 

A Austràlia, com a tot arreu, la universitat va ser el centre dels avalots dels seixanta. I com a 

tot arreu, no totes les facultats en foren igualment afectades, essent els centres de l’activisme 

les de Lletres i les de Ciències Socials.112 

 

A la Universitat de Sydney, el primer enfrontament de pes entre dretes i esquerres va produir-

se el 1965, a resultes del qual es va frustrar l’intent de nomenar el marxista heterodox Frank 

Knopfelmacher113 per a una plaça de filosofia política. Però així com en altres facultats o 

                                                           
109 A la Universitat de Sydney, les càtedres Challis són les que, dotades inicialment pel mecenes d’aquest nom, 
formen el nucli original de la institució. En anar-se’n complicant l’organigrama, els catedràtics Challis 
esdevingueren una mena de degans dels seus departaments o facultats. 
110 La informació procedeix bàsicament de FRANKLIN (1999); no és una font gaire imparcial, però no n’he pogut 
localitzar cap més. 
111 HOBSBAWM (1995:297-304). 
112 FRANKLIN (1999) 
113 Frank Knopfelmacher (1923-1995), txec, antic comunista, sobrevivent dels nazis, fugitiu dels soviètics. 
Malgrat la seva total oposició als règims comunistes posteriors a la II Guerra Mundial, es continuà considerant 
un pensador marxista. Com a filòsof es formà a Londres; exercí a la Universitat de Melbourne entre 1955 i 1988, 
i es mostrà favorable a la participació australiana a la guerra de Vietnam. Font: FRANK KNOPFELMACHER. 



 

 71

departaments «hom va capitular o acomodar-se a l’onada creixent de politització 

esquerranosa, a Filosofia hi havia David Armstrong i David Stove»,114 els hereus d’Anderson. 

Com a tals, no sols no els impressionava el marxisme ni tenien fetge per transigir amb la 

frivolitat acadèmica, sinó que hi plantaren cara, des del primer moment i fins al final de les 

seves carreres.  

 

De fet, el viratge a l’esquerra de les universitats australianes no l’encapçalà pas la de Sydney, 

sinó l’aleshores (juliol de 1966) acabada d’obrir d’Adelaida, la Flinders. El catedràtic de 

filosofia d’allí era el polifacètic Brian Medlin,115 alhora un dels dirigents de les protestes 

d’Adelaida contra la guerra del Vietnam; quatre dels cinc membres del seu departament es 

convertiren al socialisme revolucionari, i els cursos que impartien eren principalment 

maoistes. A la Conferència Filosòfica Australiana de 1970 l’anomenada acció filosòfica va 

arribar al cim, quan Medlin va desplegar una gran bandera vermella a la tribuna d’oradors 

abans de fer un discurs polític i de proposar una resolució contra la guerra de Vietnam, que 

fou aprovada.  

 

Franklin transcriu el que Stove, alarmat pel lliscament de Sidney cap a una situació com la de 

Flinders, va deixar dit: 

  

«L’essència del totalitarisme és continguda en l’ordre del Gran Timoner “que la 

política comandi”. No és un simple eslògan del comunisme xinès; significa això: el 

que heu de fer és emparar-vos de tota institució, qualsevulla que sigui, i buidar-la de 

tot el que la faci diferent d’altres institucions, i convertir-la encara en un altre altaveu 

per repetir ‘la línia general’. Destruir cada edifici institucional –una universitat, un 

sindicat, un club esportiu, una església– i donar-los a tots plegats el mateix contingut 

institucional, ço és, un de polític».116 

 

Naturalment, els de l’altre bàndol argumentaven que no hi ha cap posició que no sigui 

política: «Cal que el filòsof, li plagui o no, prengui una postura que reposi no sobre veritats 

                                                           
114 FRANKLIN (1999) els fa «militants» de Quadrant i de l’Australian Association for Cultural Freedom i 
interpreta que, «[per tant, no estaven ] de cap manera disposats a transigir amb l’esquerra».  L’asseveració és 
molt del gust dels conservative actuals, i carrega les tintes en la dimensió política de l’enfrontament. Quadrant, 
una revista de literatura i pensament fundada el 1956, és certament un producte de la Guerra Freda. Però 
connectava amb una ja aleshores llarga tradició australiana, entre lliberal i anarquitzant, que s’origina en la 
Societat australiana del lliure pensament fundada per Anderson. Potser per això, i a diferència de publicacions 
semblants d’arreu d’Occident (subvencionades si no promogudes per la CIA), Quadrant encara surt. 
115 (1927-2004). Un heroi popular, arquetipus de l’home australià de l’època, que abans d’esdevenir catedràtic 
havia estat caçador professional, domador de cavalls, traginer… 
116 Stove, citat sense fonts per FRANKLIN (1999). 
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darreres sinó en la lectura de la nostra situació històrica específica. Inevitablement, serà una 

lectura partidista».117 

 

El juny de 1971, David Armstrong presidia una conferència del secretari de l’ambaixada de 

Vietnam del Sud. Un estudiant va prendre el micròfon i va començar a insultar l’orador; 

Armstrong, enrabiat, l’hi va arrabassar enmig d’una baralla; n’hi hagué una foto famosa, a 

partir de la qual se’l conegué per la Bèstia. En aquells mateixos dies, el que Armstrong i 

Stove temien arribà al seu propi departament: Wal Suchting (1931-1997) i Michael Devitt118 

van proposar, per a 1972 i 1973, cursos de marxisme-leninisme. S’hi incloïa l’esment de  

 

«les idees de Stalin, Ho Chi Minh, Mao i Che Guevara, tot i que aquests ocuparien 

sols una petita part dels cursos. Armstrong s’avenia a l’ensenyament de Marx, però 

refusava els altres noms: no li semblava que tinguessin lloc en la història del 

pensament. […] Discrepava també de la càrrega acadèmica que s’atorgaria al 

marxisme i posava en dubte l’objectivitat dels professors, els quals no amagaven les 

seves conviccions d’esquerres. Suchting i Devitt al·legaren que llur curs seria 

“objectiu” però no pas “neutral”. “Neutralitat  vol dir no propugnar una posició… 

[cosa que] ni és desitjable en teoria ni realitzable en la pràctica”. […] El 7 de juny de 

1971, en una reunió del departament, Stove va insinuar que la referència a “la teoria i 

la pràctica” en el disseny del curs s’havia d’interpretar en el sentit leninista, és a dir, 

que el curs era el primer pas en el camí de la completa politització. Els proponents 

acceptaren treure el mot “leninisme” del títol, i la votació els donà 10 dels 13 vots. 

Però Armstrong, com a cap del departament, la va vetar. El departament va aprovar 

aleshores per 8 vots a 4 la censura d’Armstrong pel seu vet, i el marxisme, la 

democratització del departament i la llibertat de càtedra es van amalgamar en un bloc, 

i la lluita va començar».119 

 

Però més que els cursos i programes, el principal camp de batalla foren els nomenaments del 

professorat, com no pot ser altrament en una universitat democràtica que proveeixi els llocs de 

treball per cooptació. El 1972, la democratització del departament havia donat vot i veu a 

estudiants tant de pre- com de post-grau, els quals van proposar per a certa càtedra un 

marxista malvist per Armstrong. Van ser interceptats papers amb instruccions per 
                                                           
117 John Burheim, citat sense fonts per FRANKLIN (1999). 
118 Michael Devitt (c.1940—), filòsof del llenguatge australià. Format a Sydney  i, posteriorment, a Harvard amb 
Quine, la seva biografia omet tota referència a aquesta fase de la seva carrera [així com a la seva data de 
naixement]. Font: DEVITT. 
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«desacreditar i expulsar la Bèstia de la universitat». L’escàndol arribà al senat de la 

universitat; finalment, el rectorat desestimà les apel·lacions d’Armstrong i el candidat fou 

nomenat. 

 

«A la darreria de 1972 el sufragi fou ampliat a tots els estudiants, de manera que el control del 

departament passà als que eren prou radicals per manejar-los. Cap altre departament que 

Filosofia no va arribar tan lluny. En una sessió posterior, fou permès als professors de decidir 

quins alumnes havien d’aprovar i de graduar-se, de manera que exàmens i qualificacions 

podien ser sobrers».120 

 

També per aquest temps va aparèixer el feminisme com a força organitzada, i demanava un 

lloc en els cursos de la universitat. A principis de 1973, dues graduate (Jean Curthoys i Liz 

Jacka) proposaren, fora de termini i des de llur condició de tan sols graduate students, 

d’impartir un curs sobre les bases polítiques de l’opressió sexual. El Departament va aprovar-

lo per ampla majoria, la Facultat sols pel vot de qualitat del president… però la Comissió 

Professional de la Universitat va refusar el curs. Començà una vaga d‘estudiants i professors. 

Després de moltes negociacions, l’administració va admetre el curs amb un títol menys 

cridaner i sota la supervisió formal del professor John Burnheim. Els vaguistes celebraren la 

victòria mentre, a l’altre bàndol, Armstrong digué:  

 

«Immediatament després de la vaga, la situació era depriment. Els radicals controlaven 

efectivament el departament i semblava que allí no hi havia futur per a la resta de 

nosaltres. Alguns dels de més edat consideraren retirar-se abans d’hora, altres 

començaren a buscar feina en qualsevol altra banda […] i alguns se n’anaren. No 

semblava pas que a la Universitat de Sydney es pogués continuar practicant i 

ensenyant la filosofia tal i com l’enteníem».121  

 

Hom va plantejar de migpartir el departament. Davant la perspectiva de perdre els filòsofs 

reconeguts, el rector acceptà (1973). Armstrong i sis més formaren el Department of 

Traditional and Modern Philosophy [DTMP o T&M, a les fonts i en endavant] el qual 

esdevingué, segons Arsmtrong,122 «el més plaent entorn per a l’ensenyament de la filosofia 

que hagi viscut mai». Stove, el 1991, en deia:  

                                                                                                                                                                                     
119 FRANKLIN (1999). 
120 Ídem. 
121 Citat per FRANKLIN (1999), sense fonts. 
122 Ídem. 
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«Els primer vint anys del nou DTMP han estat fèrtils en bona filosofia, fins a un punt 

sense parió en cap període semblant d’aquesta ni de cap altra universitat australiana. 

Igualment, el departament ha gaudit d’una manca de discòrdies internes ben poc 

comuna. Com he dit sovint, és el millor club del món, i ser-ne o haver-ne estat 

membre és un plaer i un privilegi.» 123 

 

«A General Philosophy [GP], l’altre departament, les coses no estaven tan tranquil·les: ja des 

de la vaga fundacional, els enfrontaments entre les feministes i els (homes) marxistes van anar 

creixent, aquelles sentint-se utilitzades per la causa de la democratització i l’autogestió. El 

departament era completament democràtic, tots els professors i estudiants tenien veu i vot 

sobre continguts, qualificacions i nomenaments […] Els exàmens foren eliminats i en algunes 

matèries els estudiants s’autoavaluaven. GP tenia molts més inscrits que no T&M (el 1978, 

750 i 200, respectivament). […] L’administració, que mai no s’atreví a fer net de GP, 

l’escanyava privant-lo dels recursos necessaris per fer-se càrrec de l’excés de matrícula, i 

amenaçava periòdicament amb forçar la reunificació dels dos departaments. Però la font 

principal de problemes era la successió de baralles internes, escissions i escàndols. La majoria 

dels quals s’originaven pel domini de les reunions de departament que tenia el grup més afí a 

Wal Suchting».124 Devitt, que li havia estat incondicional fins aleshores, va trobar-s’hi 

progressivament isolat per la seva pretensió de mantenir un mínim de rigor acadèmic. 

L’arbitrarietat en els nomenaments i cessaments, en les qualificacions (aquesta, fins Suchting 

la trobava insostenible), i la incapacitat de l’administració per fer-hi res portaren Devitt i dos 

d’altres a marxar cap a T&M, probablement abans de 1977.125  

 

Més o menys en aquest moment devien produir-se els fets que FRANKLIN (1999), amb un deix 

sardònic, explica així: al Departament de Filosofia General es consideraven seguidors de 

Louis Althusser; però  

«lamentablement, un estudiant de Sydney va anar a París, aconseguí una entrevista 

amb Althusser i va tornar amb males notícies per als seus deixebles australians: 

Althusser no n’havia sentit a parlar mai i, quan li va ser explicada la interpretació que 

feien del seu pensament, va dir que n’era una paròdia grotesca. El moviment del seu 

pensament, digué, era a banda d’ideologies, i transmeté aquest missatge: “Vés i digues 

als camarades d’allà baix, de part meva, que no confonguin la filosofia amb la 

                                                           
123 Citat per FRANKLIN (1999), sense fonts. 
124 FRANKLIN (1999). 
125 Data aproximada creuant el currículum de Devitt amb altres fets de GP. 
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ideologia, i que no redueixin la filosofia a l’agitació política.” Era el moment de 

canviar d’aires, i de gurus n’hi havia prou, a la terra d’Althusser». 

 

Aparegué, doncs, una facció a GP que s’inclinava per autors francesos que combinessin 

marxisme, feminisme i psicoanàlisi –Lacan, Foucault, Irigaray, Derrida, Lyotard, Baudrillard, 

Deleuze– la qual, en pocs anys (abans de 1979, en tot cas), aconseguí prou efectius per 

derrocar el vell grup dirigent de Suchting. Aquesta facció de professors i els seus deixebles, 

reforçats pel cop d’estat de 1979,126 van manar a GP fins a la dissolució del departament, el 

1999. 

 

Tanmateix, el canvi de règim a GP no va atenuar-ne les pràctiques clientelistes ni evitar-hi 

altres escàndols relacionats amb nomenaments i cessaments, ara per motius més de fidelitats 

personals que d’ideologia. GP retenia el control efectiu dels seus nomenaments, atès que 

l’administració era incapaç tant d’aturar les queixes sobre GP com de reunificar els dos 

departaments de filosofia. Un d’aquest escàndols, el nomenament enmig d’irregularitats 

clamoroses de dues candidates feministes internes, Denise Russell i Elizabeth Grosz, per 

davant de 55 d’altres, foranes i clarament millors, portà Jean Curthoys –la primera professora 

feminista de l’Escola de Filosofia, integrant en el seu moment del grup dirigent de Suchting– i 

dos altres professors de GP a marxar cap a T&M.  

 

«El 1984 Stove va denunciar públicament que la Facultat de Lletres afavoria les dones en els 

nomenaments. Sembla que les xifres que li havien proporcionat des de l’administració no eren 

correctes, d’on li’n seguiren situacions vergonyants –com l’atac de Susan Ryan al senat de la 

universitat–,  però la seva denúncia es basava també en casos concrets, com els de Russell i 

Grosz. [...] Quan Stove va escriure al rector amb l’amenaça de fer-ne públics els responsables 

si Denise Russell era nomenada per davant de candidates millors, la Universitat de Sydney es 

va decidir a fer alguna cosa: va amenaçar Stove amb un expedient disciplinari».127 

 

La resposta d’Stove fou l’escrit A Farewell to Arts. Marxism, Semiotics and Feminism,128 i la 

seva jubilació prematura de la universitat (1987).  

  
                                                           
126 El 1979 Alan Chalmers, aleshores el cap de GP, va reassumir els poders tradicionals d’un cap de departament. 
Ho va poder fer per tal com els estudiants es mostraven desencantats del marxisme, i sobretot perquè el grup 
marxista dirigent de Suchting havia quedat en minoria. Stove va comentar: «el general Chalmers ha derrocat el 
govern de GP. Ha promès eleccions lliures quan s’hagi restablert l’ordre. Hom espera encara la restauració 
promesa de la democràcia» (citat sense fonts per FRANKLIN 1999). 
127 FRANKLIN (1999). 
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c) Epíleg: alguns esdeveniments posteriors a l’Escola de Filosofia de la Universitat de 

Sydney. 

 

David Armstrong es va jubilar el 1991, i fou succeït a la càtedra Challis de Filosofia per Keith 

Campbell, qui l’ocupà fins c. 1998. En aquests onze o dotze anys des de la retirada d’Stove, 

T&M va continuar treballant malgrat les dificultats. 

 

A GF, Wal Suchting s’havia jubilat prematurament el 1990. Ja retirat, es planyia de com el 

relativisme epistemològic «guanyava terreny en cercles ostensiblement “marxistes” i fins es 

venia a un públic estudiantil completament ignorant com “la posició epistemològica 

característicament marxista”».129 Un s’imagina la cara que hauria fet Stove si hagués pogut 

llegir-li aquestes declaracions… 

 

L’estiu de 1999 fou imposada a T&M, malgrat l’oposició dels seus membres, la unificació 

amb GP. L’executor, Stephen Gaukroger, historiador,130 paradoxalment un dels fugitius de 

GP aixoplugats a T&M uns anys abans, invocà mandat del govern per acabar amb la «manca 

de productivitat, la pràctica de la filosofia analítica i el radicalisme» dels sobrevivents de 

T&M.131  

 

La càtedra Challis de Filosofia vacà almenys de 1998 a 2000; darrerament ha estat coberta per 

Huw Price, un expert en filosofia de la física portat de fora.132 Dels noms propis d’aquesta 

història encara en actiu, sols aquell executor continua al Departament de Filosofia de la 

Universitat de Sydney,133 al web del qual134 no és possible trobar, avui, cap referència a 

aquest llarg i tempestuós període.  

                                                                                                                                                                                     
128 STOVE [1986]. 
129 ROSENTHAL (1997). Les cometes són de l’original. 
130 Format a Londres, investigador a Cambridge i a Melbourne (1977-1980), entrà de professor a GP el 1981. En 
marxà a la primera tronada cap a T&M (c. 1985), llavors de l’escàndol que motivà A Farewell to Arts i la 
retirada d’Stove. Per documents que publica en part FRANKLIN (2000), es podria pensar que considerava els 
col·legues de T&M que l’acolliren durant quinze anys «the loony right» (en tot cas hi considera Franklin i 
qualsevol que vulgui recordar-li aquell episodi). FONTS: Departament de Filosofia de la Universitat de Sydney 
http://www.arts.usyd.edu.au/departs/philos/staff/profiles/sgaukroger.shtml ; FRANKLIN (2000). 
131 FRANKLIN (2000). 
132 HUW PRICE HOMEPAGE. Ni aquí ni al web de la Universitat no hi ha cap indici de la data de nomenament. 
133 Recompensat amb un programa específic d’Història de la Filosofia… del Renaixement al segle XIX!! que, 
almenys per la disposició en el web, deu ser una de les joies de l’actual corona filosòfica de la  Sydney. FONT: 
http://www.arts.usyd.edu.au/departs/philos/history_programme.shtml 
134 THE UNIVERSITY OF SYDNEY/DEPARTMENT OF PHILOSOPHY  www.arts.usyd.edu.au/departs/philos/   


